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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “Farmácia: tecnologia a serviço da saúde 

1 e 2” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Esta obra é uma coletânea de pesquisas de 

campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no 

Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado 

entre os dias 6 e 7 de Dezembro de 2019 na cidade de João 

Pessoa-PB. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

Os temas abordados nos livros Farmácia: tecnologia 

a serviço da saúde 1 e 2 apresentam interdisciplinaridade 

entre vátios temas da farmácia, como atenção farmacêutica, 

desenvolvimento de fármacos, farmacovigilância, farmácia 

hospitalar, uso Racional de medicamentos, homeopatia, 

farmacologia, entre outros, concentrado em títulos com 

temas que relatam experiência profissional nas áreas afins.  

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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RESUMO: Com o surgimento de novas doenças e com os 
efeitos colaterais e adversos causados pelos medicamentos, 
existe uma necessidade em desenvolver fármacos mais 
seletivos, com eficácia e segurança comprovada, além de 
menores índices de efeitos adversos e colaterais. Como 
exemplo de medicamento onde pode-se ter melhoria para 
prática clínica através da redução dos efeitos nocivos tem-se os 
(Anti-inflamatórios não estroidais (AINEs), que atuam inibindo 
as ciclooxigenses (COXs), consequentemente diminuindo os 
processos inflamatórios. Nesse contexto, a quimioinformática é 
uma ferramenta que pode auxiliar na busca de novos protótipos 
a fármacos. O objetivo deste estudo foi analisar as interações 
dos flavonoides: catequina, epicatequina e epigalocatequina 
frente às isoformas de COX-1 (código PDB 1CQE) e COX-2 
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(código PDB 3PGH). Foi utilizado o software Molegro Virtual 
Docker para as análises do docking molecular, mostrando que 
para a COX-1 apenas a epigalocatequina apresentou 
interações melhores que o fármaco flurbiprofeno e para  a COX-
2 todas as catequinas apresentaram boas interações. Portanto, 
conclui-se que as três catequinas analisadas possuem 
potencial farmacológico e são bons candidatos a fármacos. 
Entretanto, são necessários mais estudos (in vitro e in vivo) para 
avaliar com maior precisão quesitos como eficácia e segurança. 
Palavras-chave: Quimioinformática. Docking molecular. 
Catequinas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os processos inflamatórios estão associados a  

respostas de defesa do organismos contra os agentes 

patogênicos e lesões celulares. O acúmulo desses processos 

levam ao desenvolvimento de inflamações crônicas podendo 

levar o paciente a  desenvolver artrite reumatoide e desordens 

neurodegenerativas (CHANDEL, et al 2019). As 

prostaglandinas estão diretamente associados a esses 

distúrbios inflamatórios, pois são produzidas em larga escala 

pelas enzimas ciclooxigenases que apresentam duas isoformas 

(COX-1 e COX-2) (PEEBLE-JR, 2019). Os antiiflamatorios não 

esteroidas (AINEs) são as classes de fármacos que inibem de 

forma competitiva as ciclooxigenases e consequentemente 

diminuem a produção das prostaglandinas inflamatórias e 

assim diminuindo a inflamação (OLIVEIRA, et al 2019).  

Neste sentido, os compostos fenólicos apresentam boas 

atividades antioxidantes, dentre eles destacam-se as 



ANÁLISE IN SILICO DAS POSSÍVEIS INTERAÇÕES DE CATEQUINAS COM 

ISOFORMAS DE COXs PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-

INFLAMATÓRIA  

 
 

catequinas, pertencentes à classe dos flavonoides, metabólitos 

secundários de origem vegetal, apresentando esqueleto básico 

C6C3C6 com radicais oxigenados que conferem essa boa 

atividade antioxidante. Outas atividades relacionadas as 

catequinas são antifúngica, antibacteriana, antitumoral e 

antiinflamátoria (NAKANO, et al 2019; SILVA, et al 2019). 

Cada vez mais, existe uma necessidade em buscar 

protótipos a fármacos que apresentem uma maior seletividade 

pelas enzimas e com menores efeitos colaterais e adversos, 

para isso as técnicas quimioinformaticas estão auxiliando na 

busca de novos protótipos a fármacos, pois essas técnicas 

podem predizer atividades farmacológica e analisar interações 

nos sítios das proteínas, assim evitando gastos e tempo nos 

experimentos in vitro e in vivo (NIRANJAN, et al 2019; 

FERREIRA, et al 2015).  

O objetivo do estudo é analisar as interações que as 

catequinas possam realizar com as isoformas de 

ciclooxigenases e verificar uma possivel inibição nessa enzima, 

auxiliando a realização de estudos posteriores de catequinas na 

inflamação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Obtenção das enzimas ciclooxigenase (COX) e preparação 

dos ligantes 

 

Para a realização do docking molecular foram 

selecionadas estruturas cristalográficas de isoformas de COX-

1 e COX-2, as enzimas foram obtidas do Protein Data Bank 
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(PDB, disponível em www.pdb.org) com códigos de acessos, 

sua respectiva resolução “R” e seu ligante PDB. Para análise 

do docking molecular em COX-1 foi escolhido a enzima com 

código PDB 1CQE (R=3,1 Å) de origem ovina  e para COX-2 foi 

escolhido a enzima 3PGH (R=2,5 Å) de origem murina (Figura 

1), ambas as enzimas estão complexadas com o ligante 

flurbiprofeno, que é um antiinflamatorio não esteroidal não 

seletivo (Figura 2). 

 

Figura 1. Estruturas das enzimas obtidas no PDB 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

Figura 2. Estruturas do ligante PDB Flurbiprofeno 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019  

COX-2 
3PGH 

COX-1 
1CQE 
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Docking das enzimas COX-1 e COX-2 com as catequinas 

 

As substâncias químicas selecionadas para a realização 

do docking molecular foram os flavonoides: catequina, 

epicatequina e epigalocatequina (Figura 3) , essas moléculas 

foram desenhadas no  software MarvinSketch64 e passam pelo 

processo de minimização de suas energias pelo software 

Hyperchem 8.0 utilizando método Mecânica Molecular (MM+) e 

pelo método semi-empírico AM1. 

Para a realização do docking, as enzimas obtidas do 

PDB e das substâncias químicas obtidas após o processo de 

minimização de energia, foram inseridos no software Molegro 

virtual Docker (MVD) versão 2013.6.0.1 e criados templates 

com o ligante do PDB. MVD é um programa que realiza cálculos 

das interações entre ligantes e macromoléculas informando um 

possível ancoramento do ligante mais estável no sitio ativo da 

enzima. O MVD apresenta a função de pontuação MolDock 

score que é baseada nas combinações dos algoritmos de 

evolução diferencial com um algoritmo de previsão de 

cavidades, sendo a energia de pontuação Escore resultado das 

somas da interação energética entre ligante-proteína (Einter) e 

da energia interna do ligante (Eintra) (CASTRO, et al 2019).   

O estudo de docking dos ligantes cristalográficos 

presentes nas duas enzimas cicloxigenase utilizadas e dos 

flavonoides selecionados  foram realizados sobre os mesmo 

parâmetros: função de pontuação: MolDock Score; avaliação do 

ligante: internal ES, H-bond internal, Sp2-Sp2 torsions, número 

de execuções: 10; algoritmo: MolDock SE; interações máximas: 

1500; tamanho máximo da população: 50; máximos de passos: 
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300; fator de vizinhança: 1.00; número máximo de 

conformações: 5. 

Figura 3. Flavoinoides selecionados para o docking molecular 

 

 

 

 

   

 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

Validação da metodologia do Docking  molecular - Redocking 

 

Para garantir a validação das analise de docking é 

utilizado o experimento de redocking, que irá garantir que o 

ancoramento foi preciso e um Moldock score valido. Para isso 

é usado como base os valores obtidos da Raiz do Desvio 

Quadrático Médio (RMSD) que todos os seus valores devem 

ser menores que 2,0 Å (KAUSHIK, 2014).   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Catequina Epicatequina 

Epigalocatequina 
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Redocking 

 

  O redocking é uma técnica que garante a confiabilidade, 

a precisão dos dados e a validação dos parâmetros utilizados 

no docking. Para essa análise é observado a interação da 

melhor conformação do ligante PDB através da Raiz do Desvio 

Quadrático Médio (RMSD, do inglês Root Mean Square 

Deviation). Para considerar que as simulações do docking sejam 

validas e tenham confiabilidade, o RMSD deve ter um valor na 

faixa de 0-2 Å. (XAVIER et al., 2016; KAUSHIK, 2014). 

Foram realizados as analises de redocking com as duas 

isoformas COX-1 (1EQC) e COX-2 (3PGH) em que seus 

valores ficaram na faixa entre 0,13 – 0,22 (Tabela 1). Dessa 

maneira, com os valores do redocking para as duas enzimas 

abaixo de 2 Å é possivel confirmar que os parâmetros utilizados 

no desenvolvimento do docking são validos. 

Consequentemente, é possivel observar que existe uma 

sobreposição do ligante cristalizado com o ligante minimizado, 

demonstrando sua proximidade de acoplamento, confirmado 

pelo RMSD (Figura 4).  

 

Tabela 1. Valores dos RMSD e Moldock score do redocking. 

Enzima 
Codigo  
PDB 

Moldock score 
(kcal/mol) 

RMSD 
(Å) 

COX-1 1CQE - 102,01 0,22 

COX-2 3PGH - 99,02 0,13 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 
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Figura 4. Sobreposição dos ligantes obtidos após o docking 

(amarelo), aos ligantes cristalizados do PDB (verde).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2019.  
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Docking 

 

 Na análise do docking molecular das catequinas 

selecionadas frente as enzimas COX-1 e COX-2, foi observado 

o perfil de ancoragem dessas moléculas nos sítios de ligação 

da enzima como também é observado as possíveis interações 

intermoleculares que possam existir entre o complexo ligante-

receptor. Dessa maneira, é possivel selecionar compostos que 

apresentem melhor perfil de anconragem entre o complexo 

ligante-receptor, sendo compreendida pela conformação do 

composto mais estável que apresenta menor energia de 

ligação, visualizada pelo menor valor da função de pontuação 

Moldock score. 

 As ciclooxigenases, também conhecidas como 

prostaglandina sintetases são enzimas bifuncionais que 

apresentam três unidades independentes: um domínio N-

terminal do fator de crescimento epidérmico, um domínio de 

ligação à membrana e um domínio C-terminal catalico. Esta 

enzima apresenta dois sítios ativos adjacentes na porção C-

terminal, porém espacialmente diferentes, que apresentam 

atividades peroxidase e ciclooxigenase que ficam localizados 

na região C - terminal. Os antiinflamatorios não esteroidai 

(AINES) atuam no sitio ativo da ciclooxigenase, este sitio ativo 

é caracterizado por ser um longo canal hidrofóbico. 

As COXs são responsáveis pela produção das 

prostaglandinas, através da conversão do acido araquidônico 

em dois produtos instáveis as prostaglandinas G2 e H2, essas 

são responsáveis por vários processos fisiológicos e 

patológicos, principalmente associados as inflamações, por 
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atuarem inibindo as COXs os AINEs diminuem a produção 

dessas prostaglandinas, assim combatendo os processos 

inflamatorios. As COX-1 e COX-2 apresentam grande 

semelhanças, com 60% de homologia genética. Porém, 

apresentam diferenças pequenos no que se refere ao sitio ativo 

de atuação dos AINEs, o sitio ativo da COX-1 é menor que o da 

COX - 2, dessa maneira pode ser realizado o desenvolvimento 

de inibidores específicos da COX-2 (PICOT, et al 1994). 

No que se refere a sua expressão, a COX-1 é 

denominada constitutiva pois esta é expressa, praticamente, 

em todos os tecidos e a produção das prostaglandinas estão 

associadas aos processos fisiológicos do corpo como proteção 

gástrica, agregação plaquetária entre outros. 

A COX- 2 denominada indutiva, pois é expressa por 

citocinas e outros mediadores da inflamação, dessa maneira 

esta associada a elevação da produção de prostaglandinas nos 

processos inflamatórios (KURABAIL, et al 1996).    

 

Docking das catequinas com a COX-1 

 

Como dito anteriormente, os AINEs atuam inibindo a 

produção de prostaglandinas inflamatória atraves da interação 

com o sitio ativo das COX-1 ou COX-2. As interações 

envolvidas neste processo para a COX-1 são relatadas por 

PICOT e colaboradores (1994), mostrando que para que o 

acido araquidônico sofra transformações bioquimicas até ser 

convertido em prostaglandina é necessário a interação com os 

resíduos de aminoacidosTyr 385 e Arg 120 (Figura 5).  
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O flurbiprofeno atua como um inibidor competitivo por 

interagir com esses resíduos citados e dessa maneira 

impedindo a conversão do acido araquidônico se transforme em 

prostaglandina e dessa maneira atuam diminuindo os 

processos inflamatórios. 

 

Figura 5. Interações realizadas pelo ligante fluribiprofeno com 

a isoforma COX-1 (1CQE). Linha azul (Ligações de hidrogênio), 

linha verde (Interações eletrostáticas, linha vermelha 

(Interações estéricas). linha vermelha ( Interações estéricas).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: 

Pesquisa direta. 2019 

Para a comparação das catequinas com o ligante 

flurbiprofeno, fármaco de uso clinico, foram observadas e 

comparadas as interações envolvidas e a energia de ligação. O 

software MVD gerou duas conformações possíveis de 

ancoragem, sendo selecionada o ligante mais estável e com 

melhor valor de RMSD, este ligante apresentou energia de 
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ligação de -102,01 kcal/mol, em que a porção carboxila realiza 

interação eletrostática com o resíduo Arg 120 como também 

esta ocorrendo uma interação do tipo ligação de hidrogênio, 

também é visualizado uma ligação de hidrogênio com o resíduo 

Tyr 355, outras interações observadas são as interações 

estéricas com os resíduos Tyr 385 e Trp 387. As interações 

envolvidas corrobora com as encontradas na literatura, para 

que ocorra a inibição da produção das prostaglandinas. A soma 

dessas interações determinam o potencial do complexo-

receptor 

Em relação as catequinas o software MVD gerou 4 

conformações para as catequinas em que foram selecionadas 

as catequinas que apresentaram as melhores energias de 

ligação. 

 Tabela 2. Valores das enrgias de ligação das catequinas e do 

ligante PDB 

Substâncias 
Moldock score 

 (kcal/mol) 

Catequina -97,71 

Epicatequina -101,35 

Epigalocatequina -116,23 

Flurbiprofeno - Ligante -102,01 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Na tabela 2, podemos verificar que apenas a 

epigalocatequina apresentou melhor energia de ligação em 

comparação com o flurbiprofeno e a epicatequina apresentou 

enrgia de ligação próxima ao ligante, este resultado pode ser 

explicado pela disposição das interações realizadas entre o 
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complexo enzima-ligante. Na figura 6 podemos visualizar que a 

epigalocatequina realiza as interações do tipo ligações de 

hidrogênio das hidroxilas com os resíduos de aminoácidos Arg 

120 e Tyr 385 que são essenciais nas interações dos AINEs, a 

epigalocatequina também realizou essas mesmas interações 

das hidroxilas com os resíduos Met 522 e Tyr 385, essa ultima 

interação parece ser crucial para o resultado melhor que o 

ligante, o flurbiprofeno realiza apenas interação esterica com a 

Tyr 385, como as ligações de hidrogênios são interações 

intermoleculares mais fortes que as estéricas e também 

apresentam a propriedade de manutenção do complexo 

enzima-ligante, é possivel sugerir que a epigalocatequina 

permanece mais tempo interagindo neste receptor. Com essas 

informações é evidente que o aumento no número de hidroxilas 

favorece a permanência dessa molécula no sitio ativo da 

enzima.  

 A epicatequina e catequina também realizaram 

interações do tipo ligação de hidrogênio com os resíduos de Arg 

120 e Tyr 355, porem não apresentaram com o resíduo Tyr 385. 

As outras interações podem ser observadas na tabela 3 e figura 

7 e 8. 
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Tabela 3. Interações das catequinas com a enzima COX-1 

                               Tipo de Interação 

Substâncias L.H I.E 

Catequina 

Arg 120, Tyr 

355, Met 522, 

Ser 530 

Ile 523, Tyr 355 e 385, Leu 384, 

Ser 530, Val 349, Ala 527, Trp 

387, Gly 520 

Epicatequina 
Arg 120, Tyr 

355, Met 522 

Tyr 385, Trp 387, Leu 384 e 531, 

Val 349 

Epigalocatequina 

Arg 120, Tyr 

355, Met 522, 

Tyr 385 

Tyr 355 e 385, Trp 387, Leu 384 

e 531, Val 349 

Legenda: L.H= Ligações de hidrogênio, I.E=Interações estéricas 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 
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Figuras 6. Interações realizadas da epigalocatequina com a 

COX-1. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 
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Figuras 7. Interações realizadas da epicatequina com a COX-

1. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019.  
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Figuras 8. Interações realizadas da catequina com a COX-1 

 

 
 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Docking das catequinas com a COX-2 

 

 As interações do flurbiprofeno com a COX-2 são 

semelhantes as envolvidas nas COX-1, mostrando a 
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importância da interação com os resíduos de aminoácidos Arg 

120 e Tyr 355 (KURABAIL, et al 1996). Ao analisar a figura x é 

visualizado as interações eletrostáticas da carboxila com o 

resíduo de Arg 120 e a ligação de hidrogênio Tyr 355. O 

software MVD gerou duas conformações possíveis de 

ancoragem, sendo selecionada o ligante mais estável e com 

melhor valor de RMSD, este ligante apresentou energia de 

ligação de -99,02 kcal/mol e apresentando as mesmas 

interações quando complexadas com a COX-1 (Figura 9). 

 

Figura 9. Interações realizadas pelo ligante fluribiprofeno com 

a isoforma COX-2 (3PGH). Linha azul (Ligações de hidrogênio), 

linha verde (Interações eletrostáticas, linha vermelha 

(Interações estéricas). linha vermelha ( Interações estéricas) 
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Na análise das catequinas  complexadas com a isoforma 

COX-2, as três moléculas apresentaram melhor energia de 

ligação que o flurbiprofeno, destancando a epigalocatequina 

que apresentou melhor energia de ligação (Tabela 4). Foram 

visualizadas quatro interações de hidrogênio dando destaque 

aos resíduos Tyr 355 e Ser 530 diferenciando-se da catequina 

e epicatequina  Figuras 10,11 e 12. As demais interações são 

observadas na tabela 5 

 

Tabela 4. Valores das enrgias de ligação das catequinas e do 

ligante PDB 

Substâncias 
Moldock score 

 (kcal/mol) 

Catequina -101,53 

Epicatequina -106,06 

Epigalocatequina -112,74 

Flurbiprofeno - Ligante -99,02 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Tabela 5. Interações das catequinas com a enzima COX-2 

                               Tipo de Interação 

Substâncias L.H I.E 

Catequina 
Arg 120, Met 522 e 

Ser 530 

Tyr 355 e 385, Ser 530, Val 

349 e Ala 527 

Epicatequina 
Arg 120, Tyr 355, 

Met 522 e Ala 527 

Tyr 385, Trp 387, Leu 384 e 

531, Val 349 

Epigalocatequina 
Tyr 355, Met 522, 

Ser 530 e Ala 527 

Tyr 355 e 385, Met 522, Val 

349, Ala 527 e Trp 387 

Legenda: L.H= Ligações de hidrogênio, I.E=Interações estéricas. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019. 
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Figuras 10. Interações realizadas da epigalocatequina com a 

COX-2 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 
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Figuras 11. Interações realizadas da epicatequina com a COX-

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 
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Figuras 12. Interações realizadas da catequina com a COX-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Através desse estudo é possivel concluir que a 

catequina, epicatequina e epigalocatequina apresentaram boas 
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interações com as isoformas de COX-1 e COX-2, destacando-

se a epigalocatequina, que apresentou energias de ligação 

melhor que o ligante nas duas isoformas de COXs. Dessa 

maneira, são necessários testes posteriores in vivo e in vitro 

para avaliar o potencial anti-inflamatório,  podendo vir a se 

tornar um potencial protótipo a fármaco. Estes estudos também 

mostram a importânciado uso de técnicas quimioinformaticas 

como o docking molecular para nortear na escolha de 

substâncias químicas e de seus alvos, antes dos testes in vitro 

e in vivo.  
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RESUMO: A beta-glucana consiste em um polímero de glicose 
quebtem demonstrado na literatura ação cardioprotetora. 
Diante disso, esse estudo objetivou analisar o efeito do 
tratamento com a carboximetil-glucana, derivado da glucana, 
sobre modelo de infarto induzido por isoproterenol (ISO) e em 
animais não-infartados. Foram separados grupos de animais: 
Controle (CTL); tratado sem infarto (CTL-CMG); um controle 
infartado (ISO); infartado tratado (ISO-CMG). Ambos os grupos 
tratados receberam uma dose de 50 mg/Kg de CMG por 21 
dias, por via oral. Todos os protocolos experimentais foram 
aprovados pelo Comitê de Ética de Uso Animal (CEUA) da 
UFPB sob protocolo nº 006/2016. O pré-tratamento com a CMG 
foi capaz de reduzir os nívei das enzimas de creatinocinase 
(CK) e de sua isoforma MB (CK-MB), após a indução do infarto 
com ISO. Para avaliar a instalaçãodo infarto foi realizado o 
eletrocardiograma (ECG). Após a indução do infarto com o ISO, 
o pré-tratamento com CMG foi capaz de diminuir o segmento 
ST em comparação ao grupo CTL-ISO. Além disso, o 
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tratamento com a CMG diminuiu contractilidade e transiente de 
cálciode cardiomiócitos em comparação ao controle. Desta 
forma, o tratamento com CMG leva a efeitos inotrópicos 
negativos, ao passo que gera cardioproteção. Agradecimentos: 
CNPq/UFPB. 
Palavras-chave:Carboximetil glucana. Infarto. Cardioproteção. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O infarto agudo do miocárdio (IAM) consiste na lesão 
necrosante que acomete o músculo cardíaco impossibilitando 
seu funcionamento adequado de contração e relaxamento. O 
IAM é provocado principalmente por eventos isquêmicos 
gerados por aterosclerose nas artérias coronárias, 
desencadeando quadros de hipóxia/anóxia e, 
consequentemente, a lesão cardíaca (ANDERSON; MORROW, 
2017). 
 Por ser um quadro ainda muito recorrente nos prontos-
socorros,e reponsávelpor uma elevada taxa demortalidade, 
além de serextremamente oneroso o manejo do paciente 
infartado e pós-infarto (IBANEZet al., 2017), a busca de novos 
fármacos e abordagens terapêuticas para prevenir e diminuir os 
danos decorrentes do IAM são incessantes (NERI et al, 2017). 
Diante disso, um modelo de infarto em animais amplamente 
utilizado é o induzido por uma superdose de ISO, acarretando 
o maior trabalho do órgão até causar falência (Çetin, 2019). 
 A diretriz europeia para o manejo do paciente infartado 
traz como tratamento para o IAM a reperfusão do coração. 
(IBANEZet al., 2017). Entretato, a própria reperfusão pode levar 
a injuria do tecido isquêmico, devido a formação de radicais 
livres e a exacerbação da inflamação decorrente da 
implantação do infiltrado inflamatório (ROSENBERG et al, 
2018). Logo, já é relatada a busca de novos fármacos e 
tratamentos que visem a redução da área infartada e danos 
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decorrentes da reperfusão. Diante disso, a beta-D-glucana, um 
polímero de glicose encontrado na parede celular de fungos, e 
seus derivados despontam como possíveis agentes com ação 
imunomoduladora e cardioprotetoras (MA et al., 2018). 
 As glucanas são polímeros de D-glicose com 
ramificações beta e que podem ser encontradas em uma 
variedade de produtos, bem como aveia, cevada e fungos. Esse 
polímero vem se mostrando uma molécula versátil e promissora 
devido a sua rápida e barata obtenção a nível industrial, 
podendo ser extraída de diversas fontes naturais (ZHU; DU; XU, 
2016) como, por exemplo, de rejeito de cervejaria, a partir da 
parede celular da levedura Saccharomyces 
cerevisiae(MAGNANI et al., 2009). 
 É extensamente mostrado na literatura os efeitos do 
tratamento com a beta-glucana como, por exemplo, anticâncer, 
imunomoduladores e antioxidantes. Çetin (2019) demonstrou 
também que o pré-tratamento de ratos com beta-glucana 
diminuía os danos decorrentes de infarto do miocárdio induzido 
por ISO. Por ser pouco solúvel em água, diversas alterações 
químicas são realizadas na molécula de beta-glucana com o 
intuito de melhoras a sua solubilidade e, dessa maneira, 
aumentar sua potência. A carboximetil-glucana (CMG) é um dos 
resultados dessas alterações que modificou a molécula por 
meio da carboximetilação da mesma. Com sua baixíssima 
toxicidade, a CMG já demonstrou ter atividade 
imunomoduladora, antioxidante, vasorrelaxante e 
antiagregante plaquetária (ARAÚJO et al., 2015; VIEIRA et al., 
2017; BEZERRA et al., 2017; DE GRAAFF et al., 2018) . 
 Diante disso, o objetivo geral do presente estudo foi 
investigar os efeitos do tratamento com CMG sobre 
cardiomiócitos e também sobre o quadro de IAM induzido pelo 
ISO em ratos e para avaliaro efeito do tratamento com CMG 
sobre a contractilidade e transiente de cálcio de cardiomiócitos 
de ratos não-infartados. 
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MATERIAIS E MÉTODO 
 

Animais do estudo:Utilizou-se ratos da linhagem Wistar 
(Rattus norvegicus), machos, pesando entre 300-350 gramas, 
provenientes da Unidade de Produção Animal (UPA) da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob condições 
controladas de temperatura (22±1°C), com ciclos de 
claro/escuro de 12 horas e com livre acesso à ração e água. Os 
protocolos para uso animal foram aprovados no comitê de ética 
de uso animal (CEUA) da UFPB sob o parecer 006/2016. 

Delineamento experimental:Os animais foram 
separados em quatro grupos (animais por grupo: n=6). 
Divididos em dois grupos: Um grupo controle (CTL), que 
recebeu solução salina, e um grupo infartado com ISO. O grupo 
infartado foi subdividido em dois grupos: um grupo controle 
infartado tratado com salina (ISO) e um grupo tratado com CMG 
50,0 mg/Kg/dia (ISO-CMG). Os animais foram tratados por via 
oral diariamente por um período de 21 dias. No 20º e 21º dia de 
tratamento foi administrado no grupo infartado uma dose de 85 
mg/kg deISO, por via subcutânea, com intuito de induzir o 
infarto nos animais. 

Os tratamentos duraram 21 dias, utilizando a técnica de 
gavagem para administrar a CMG nos animais. No 22° dia um 
grupo tratado foi eutanasiado para que os efeitos do tratamento 
sobre os cardiomiócitos fossem determinados.Na investigação 
do efeito cardioprotetor da CMG frente ao infarto, um grupo 
tratado recebeu no 20° e 21° dia de tratamento uma dose de 85 
mg/Kg de ISO, via subcutânea, com o intuito de induzir infarto 
do miocárdio nos animais.12h após a primeira administração de 
ISO foi coletada uma amostra de sangue dos animais para a 
quantificação da CK-MB e CK-total. Após 48h da primeira 
administração do ISOos animais foram submetidos aa 
realização do eletrocardiograma (ECG). Ao finaldo período 
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experimental, os animais foram eutanaziados, de acordo com o 
preconizado pelo CONCEA. 

Isolamento de cardiomiócitos: O isolamento de 
cardiomiócitos foi feito como descreve De Mello (2015) e Melo 
(2015). Após a eutanásia, o coração foi removido e o excesso 
de sangue removido com solução de perfusão (NaCl 130 mM; 
KCl 3,4 mM; MgCl2 0,5 mM; NaH2PO4 0,33 mM; glicose 22,0 
mM; HEPES 25,0 mM; EGTA 1,2 mM). Em seguida, o coração 
foi montado em um sistema de Langendorff constantemente 
perfundido com uma solução de perfusão a 37ºC, para que as 
atividades fisiológicas fossem cessadas. Para a obtenção dos 
cardiomiócitos o órgão foi posteriormente perfundido com 
solução de digestão (NaCl 130 mM; KCl 3,4 mM; MgCl2 0,5 mM; 
NaH2PO4 0,33 mM; glicose 22,0 mM; HEPES 25,0 mM; CaCl2 
0,3 mM; colagenase-II 800 mg/L) por cerca de 20 minutos para 
que houvesse a destruição das fibras colágenas extracelulares. 
Posteriormente, os ventrículos foram repicados e adicionados a 
solução de digestão, contendo CaCl2(0,7 mM). Essa mistura foi 
mantida durante 3 minutos em aquecimento a uma temperatura 
de 37ºC, sendo,posteriormementecentrifugada por 1 minuto, a 
600 rpm e temperatura ambiente. Após a centrifugação o 
sobrenadante foi descartado e as células ressuspensas em 
solução de perfusão com concentração de CaCl2 de 1,2 mM. 
Após três minutos, o material foi recentrifugado, o sobrenadante 
removido e as células ressuspensas em solução de perfusão 
com concentração de CaCl2 de 1,8 mM, as quais foram 
novamente levadas à centrífuga, o sobrenadante removido e as 
células ressuspensas em Tyrode (concentrações, em mmol/L: 
158,3 NaCl; 4,0 KCl; 2,0 CaCl2; 1,05 MgCl2; 10,0 NaHCO3; 0,42 
NaH2PO4; 5,6 glicose). Somente as células com formato bem 
definido (bordas direita e esquerda) e sem apresentar contração 
involuntária foram utilizadas. 
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Medida da contratilidade e transiente de cálcio em 
cardiomiócitos:  a contratilidade e o transiente de cálcio foi 
realizado conforme descreve VIEIRA et al. (2017). Após a a 
extração dos cardiomiocitos, as células foram colocadas em 
uma placa de acrílico posicionada em microscópio de 
fluorescência (Nikon-eclipese Ti-S, Nikon, Japão) equipado 
com câmera de aquisição de imagens (Nikon DS- U3 Digital 
câmera control, Japão) e fonte de luz ultravioleta (Nikon 
intensilight C-HGFI). Para medida da contractilidade dos 
cardiomiócitos, esses foram estimulados eletricamente (pulsos 
de 5ms de duração, 1Hz e temperatura ambiente), através de 
eletrodos, sendo, dessa forma, possível acompanhar a variação 
da distância intersarcomérica, expressa pelo índice de 
contratilidade (% de encurtamento celular). Para a medida do 
transiente de cálcio, utilizou-se o Fluo-4 (Fluo-4 AM, Molecular 
Probes, MO, Estados Unidos) como indicador fluorescente de 
cálcio (Ca2+). Os cardiomiócitos ficaram incubados durante 30 
minutos com 5μM de Fluo-4 em temperatura ambiente e sob 
agitação constante. Em seguida, para que o excesso da sonda 
fosse removido, as células foram centrifugadas e ressuspensas 
em solução Tyrode. A sonda foi excitada no comprimento de 
onda de 488nm e a intensidade de emissão medida a 510 nm. 
As variações na intensidade de fluorescência estão expressas 
pela razão F1/F0, em que F0 representa a média da medida de 
fluorescência basal entre as contrações celulares, na fase 
diastólica cardíaca, e F1 a média da fluorescência máxima após 
os estímulos, na fase sistólica.  

Quantificação da CK-total e da CK-MB: os animais 
foram anestesiados12 horas após a primeira administração de 
ISSO. Em seguida,foi realizada a assepsia da cauda do animal 
com álcool 70° GL e o sangue foi coletado por meio da punção 
da veia caudal. O sangue colhido foi centrifugado a 1000 g por 
20 minutos e o sobrenadante coletado para que a quantificação 
da CK-MB fosse realizada. A quantificação da enzima no 
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plasma colhido fora feita utilizando o kit comercial da Bioclin® o 
qual baseia a quantificação por técnicas de cinética enzimática 
por transmitância da luz ultravioleta na amostra. 

Medida da função elétrica cardíaca pelo ECG: 48 
horas depois da primeira dose de isoproterenol, os ratos foram 
anestesiados e neles implantados eletrodos subcutâneos, 
utilizando a derivação DII (EL-SAID; MOHAMED; TAHA, 2019) 
do eletrocardiógrafo BIOAMP (AD instruments®, Austrália) para 
obtenção da elevação do segmento ST. Os registros digitais 
foram avaliados com o auxílio do software Labchart (AD 
instruments®, Austrália). 
  
  
 Análise estatística: Os dados estão expressos como 
média ± e.p.m. (erro padrão da média). Os testes t de Student 
não pareado e a análise de variância ordinária (ANOVA) foram 
utilizados quando necessários, seguindo com o pós-teste de 
Tukey. Os valores foram considerados estatisticamente 
significantes quando p<0,05. Todas as análises estatísticas 
serão realizadas utilizando o software Graphpad Prism 7.0® 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As DCV representa a principalcausa de morte em todo o 
mundo (ANDERSON; MORROW, 2017), além de serem 
responsáveis pelas maiores causas deagravos a saúde dos 
indivíduos podendo causar até mesmo a incapacidade dos 
pacientes.Desta forma,diferentes estudos vem se 
desenvolvendo na tentativa de minimizar as complicações 
associadas a tais doenças crônicas.Entretanto, apesar de 
grandes esforços na pesquisa de novos medicamentos, dados 
epidemiológicos apontam que a incidência de eventos 
cardiovasculares (i.e., IAM decorrente de doença arterial 
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coronariana, principalmente) ainda permanece  elevada 
(JAYARAJ et al., 2018) 
 A diretriz europeia estruturada Ibanezet al., (2017) 
preconiza que o tratamento para o IAM deve-se basear em 
terapias que induzam a reperfusão do órgão, quando o IAM for 
causado por trombo. Essa abordagem utiliza medicamentos 
como os antiagregantes plaquetários, os anticoagulantes e os 
fibrinolíticos. Entretanto, o processo de reperfusão pode 
desencadear o aumento da lesão, uma vez que favorece a 
chegadade células dosistema imunológicona região isquêmica 
do coraçãoe além de uma elevação abrupta de oxigênio, 
desencadoum aumento do processo inflamatório e da produção 
de radicais livres, respectivamente, os quais causam o aumento 
da necrose tissular (DEL RE et al., 2019). Também, os piores 
prognósticos após o evento isquêmico no coração são 
diretamente proporcionais ao tamanho da lesão necrosante 
gerada (GRANGER; KVIETYS, 2015; ANDRIENKOet al., 2017). 
Diante disso, a prevenção da morte celular decorrente da 
hipóxia gerada pela isquemia torna-se um objeto de estudo para 
possíveis alvos terapêuticos de tratamentos que visem não 
apenas evitar a isquemia, mas também o dano celular (i.e., 
necrose/apoptose). Nesse contexto, as glucanas e seus 
derivados vem à tona devido as propriedades cardioprotetoras 
descritas para tais na literatura.  

Estudos prévios realizados pelo nosso grupo de 
pesquisa reveleram que CMG apresenta efeito vasorrelaxante 
e antiagregante plaquetário. O mecanimovasorelaxanteenvolve 
a ativação da via da sintase de óxido nítrico endotelial 
(NOSe)/NO/ciclase de guanilil solúvel (CGs) (VIEIRA et al., 
2017). Além disso, nossos estudos ainda demonstraram que a 
suplementação com CMG apresenta ação antiagregantes 
plaquetária e melhora a função vascular de ratos. Tais 
achadosdemonstram que a suplementação de CMG desponta 
com efeitos benéficos sobre a fisiologia vascular e plaquetária 
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em animais normotensos, entretanto, nossos estudos não 
avaliaram quais efeitos sobre a funçãocardíaca que esta 
suplementação pode ocasionar.  
 Dados na literatura demonstraram os benefícios da beta-
glucana sobre o sistema cardiovascular como, por exemplo, 
efeito cardioprotetor em modelo de infarto de 
isquemia/reperfusão (I/R) em camundongos (LI et al., 2004). Li 
et al. (2004) elucidou uma das possíveis vias pela qual um dos 
derivados da beta-glucana (a fosforilada) gerava cardioproteção 
sobre o infarto por I/R, quando administrada previamente. O 
efeito protetor, envolve a ativação do receptor toll-like 4 (TLR4) 
em cardiomiócitos e, em seguida, ativação de uma via 
alternativa a do NFkappaB – a qual desencadeia o processo 
inflamatório e maior lesão no tecido isquêmico – a da PI3-K/Akt. 
Corroborando com esse efeito, Çetin (2019) aponta que o 
tratamento com a beta-glucana leva a diminuição do dano 
causado por IAM induzido por ISO em ratos, mostrando a ação 
antioxidante para esse efeito cardioprotetor. 

Desta forma, este estudo buscou evidenciar os efeitos da 
suplementação do polissacarídeo CMG sobre os parâmetros 
cardíacos.Para isto, buscou-se investigar se o tratamento teria 
efeito cardioprotetor frente a IAM induzido por superdose de 
ISO. 

O ISO é uma catecolamina sintética agonista não-
seletivo dos receptores beta-adrenérgicos. No coração, o ISO 
acarreta a ativação desses receptores (principalmente o beta-
1) desencadeando efeitos inotrópicos e cronotrópicos positivos. 
Além disso, a superdose de ISO aumenta o trabalho cardíaco, 
gera acúmulo de cálcio e elevação de radicais livres no coração. 
Tais fatores danificam as células, desencadeando uma lesão 
similar a necrose coagulativa encontrada no IAM isquêmico 
(RUANG et al., 2018; ZHU et al., 2019). 

 Uma das alterações que caracteriza a isquemia do 
miocárdio é a alteração na eletrofisiologia do coração. As 
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mudanças nas derivações do ECG é um dos principais 
parâmetros analisados para atestar a isquemia e até a morte do 
tecido. Além disso, a quantificação de enzimas, como a CK-total 
e a fração CK-MB fortalecem o diagnóstico para o IAM, já que 
essas enzimas se apresentam no interior das células 
musculares estriadas que compõe o coração e a necrose 
tissular acarreta o extravasamento dessas para o plasma 
sanguíneo, logo, o aumento da área necrosada é diretamente 
proporcional a elevação da concentração da CK-MB sérica 
(HEUSCH; GERSH. 2016). 

O ECG é composto de um traçado sobre um eixo 
cartesiano que indica a diferença de potencial (ddp) entre dois 
pontos do corpo, o qual é gerado pelo processo de 
despolarização conjunta dos cardiomiócitos, o que 
desencadeia, também, a contração do órgão. A despolarização 
desencadeada pelo Nodo Sinoatrial (NSA) percorre os átrios, 
propagando-se para o Nodo Atrioventricular (NAV) e, desse, 
parte pelos feixes de His e Purkinje para os ventrículos, 
causando a despolarização desses. O percorrer da ddp pelos 
tecidos cardíacos acarreta a formação de vetores elétricos que 
são a base para a formação do traçado do ECG (ZIPESet al., 
2017). Esses vetores formados pela ddp são detectados por 
sensores colocados pelo corpo que formam as derivações do 
ECG, podendo ser essas as bipolares (DI, DII e DIII) e as 
unipolares (aVr, AVl, aVf e as precordiais que vão da V1 até a 
V6). 

A elevação do segmento ST na derivação DII não está 
relacionada necessariamente com o dano irreversível no tecido 
cardíaco. Tal alteração eletrocardiográfica ocorre devido a 
disfunção no ddp da membrana citoplasmática. Durante a 
hipóxia na célula cardíaca há uma diminuição abrupta do ATP 
e aumento da quantidade de ácido láctico que acarreta a 
diminuição do pH desencadeando a ativação dos trocadores 
sódio/próton que tem como resultante o acúmulo de sódio na 
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célula. A consequência disso é a despolarização celular e 
aumento do potencial de repouso. Isso leva a menor velocidade 
de condução da repolarização entre o tecido normal e o 
isquêmico, elevando o segmento ST do ECG (ZIPES et al., 
2017). 

A CK é uma enzima que tem por função fosforilar a 
creatina e transformá-la em fosfocreatina, a qual funciona como 
reserva energética de tecidos que têm elevada demanda de 
ATP. Em períodos em que a razão ATP/ADP é elevada, a CK 
fosforila a creatina consumindo, para isso, uma molécula de 
ATP e formando a fosfocreatina. Durante a maior demanda de 
ATP pelos processos celulares, o ATP pode ser também 
formado a partir da reversão da fosfocreatina em creatina e ATP 
pela CK. Estas enzimas devem estar no interior celular e o 
aumento dos níveis séricos de suas isoformas indicam que 
ocorreu lesão drástica do dito tecido que acarretou na lise das 
células e extravasamento da CK. Assim sendo, por ser a 
isoforma predominante no miocárdio, a CK-MB tornou-se um 
marcador de lesão nesse órgão e sua quantificação é usada 
para fins diagnósticos do IAM (YAN, 2016). 

Para avaliar o efeito do tratamento prévio de CMG frente 
as alterações cardíacas induzidas pelo ISO foi quantificado a 
CKtotal e CK-MB12 horas após a primeira administração da 
dose do ISO. Após a indução do infarto o CK total e CK-MBdo 
grupo ISO(CK = 457 ± 8 U/L; CK-MB = 410 ± 6 U/L; n = 
5)apresentaram-se elevados em relação ao grupo CTL(CK = 
277 ± 9 U/L; CK-MB = 185 ± 17 U/L; n = 5)(Figura 1a).Em contra 
partida, o pré-tratamento com a CMG foi capaz de prevenir o 
aumento dos níveis de CK e CK-MB (CK = 171 ± 29 U/L; CK-
MB = 120 ± 24 U/L; n=4)após a indução do infarto com ISO, Não 
apresentando diferença significativa entre o grupo CTL e ISO-
CMG (figuras 1a e 1b). 

Para comprovar a elevação da isoforma CK-MB, foi 
realizado a razão entra a concentração da CK-MB de cada 
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grupo pela CK-total do respectivo grupo (CK-MB/CK-Total). 
Este resultado evidência a eficiência do tratamento sobre o 
dano cardíaco, uma vez que a isoforma CK-MB é predominante 
no tecido cardíaco. Os dados apontaram (Figura 1c) que tanto 
o grupo ISO(CK-MB/CK-total = 0,88 ± 0,026; n = 5)apresentou 
um aumento na relação CK/CK-MBem relação ao grupo CTL 
(CK-MB/CK-total = 0,63 ± 0,058; n = 5). Interessantemente, o 
pré-tratamento com a CMG(CK-MB/CK-total = 0,61 ± 0,056; n = 
4) foi capaz de reduzir esta relação quando comparado ao 
grupo ISO, sem diferença estatística significativa em relação ao 
grupo CTL.Esses resultados demonstram que o pré-tratamento 
com CMG é eficiente em reduzir a necrose celular nos animais 
infartados com ISO. 

ECG fora realizado 48 horas após a indução do IAM por 
ISSO, utilizando a derivação DII para monitorar o grau de infarto 
nos animais. Esta derivação foi escolhida, para avaliar a 
elevação do segmento ST, que aponta uma isquêmia quando 
se visualiza uma resistência a passagem da ddp pelo tecido 
cardíaco. A partir disso, verificamos que o grupo ISO (elevação 
do segmento ST = 0,13 ± 0,01 mV; n = 7) apresentou uma 
elevação exacerbada do segmento ST em comparação ao 
grupo CTL (elevação do segmento ST = 0,045 ± 0,008 mV). 

Em contrapartida, o tratamento prévio com a CMG foi 
hábil em previnir (p<0,05) a elevação do segmento ST 
(elevação do segmento ST = 0,079 ± 0,014 mV; n = 4) em 
comparação ao ISO, como pode ser visto no gráfico da figura 2. 
Tais resultados vão de acordo com estudos presentes na 
literatura que demonstram os efeitos cardioprotetores das beta-
glucana e seus derivados, como Li et al (2004) e Çetin (2019). 
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Figura 1. Concentração de CK-total (a) e CK-MB (b) e a razão 
CK-MB/CK-total (c) nos grupos Controle, Controle Infartado e 
Tratado com CMG 50mg/Kg Infartado após 12 h. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019. 

 
Ademais, é bem descrito que as glucanas têm capacidade de 
atuar sobre o sistema molecular de cardiomiócitos, alterando a 
fisiologia dessas células e, consequentemente, do coração. 
Uma das principais formas das glucanas e seus derivados 
produzirem seus efeitos ocorre através da modulação dos 
receptores TLRs (LI et al., 2004). Nos cardiomiócitos essas 
referidas moléculas são, também, encontradas e estão 
relacionadas com o processo e injúria cardíaca decorrente do 
IAM e inflamação que se estabelece após a lesão (AVLAS et 
al.,2016; RAMESHRADet al., 2016). 
  



ATIVIDADE CARDIOPROTETORA DA CARBOXIMETIL-GLUCANA (CMG) 

FRENTE AO INFARTO INDUZIDO POR ISOPROTERENOL EM RATOS 

 
 

Figura 2. Elevação do segmento ST do ECG dos grupos 
Controle, Controle Infartado e Tratado com CMG 50/Kg 
infartado após 48 h da indução do infarto com ISO. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019. 

 
 
O TLR4 é um dos receptores de reconhecimento padrão 

que compõe a imunidade inata. Normalmente ele é elo entre 
uma infecção e o desencadeamento do processo inflamatório 
por reconhecer os padrões moleculares dos patógenos 
(RAMESHRADet al., 2016). De forma clássica, a ativação do 
TLR4 desencadeia o acoplamento de diversas proteínas 
adaptadoras na sua porção citoplasmática que culmina na 
ativação do Complexo de Cinases do inibidor kappa-B (IKKs). 
O IKK fosforila e inativa o inibidor do fator nuclear kappa-
B(IkappaB), o que gera a libração do Fator Nuclear kappa-B 
(NFkappaB) que promove a síntese de citocinas e quimiocinas 
pró-inflamatórias. A Akt (ou PKB) é uma enzima que 
desencadeia a proliferação e sobrevivência celular bem como a 
supressão do processo inflamatório(LIU et al., 2003; SUN et al., 
2015; VELLOSO; FOLLI; SAAD, 2015). 
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A ativação da Akt pelo TLR4 já são bem descritas e 
diversos autores sugerem que essa via deve funcionar como 
reguladora do processo inflamatório por meio da inibição de 
algumas Cinases Proteicas Ativadas por Mitógenos (MAPK) 
como a Cjun-N-terminal Cinase (a JNK) e a Cinase Regulada 
Pela Sinalização Extracelular-1/2 (ERK1/2), relacionadas com o 
processo de apoptose e inflamação, respectivamente (LIU et 
al., 2003; SUN et al., 2015; VELLOSO; FOLLI; SAAD, 2015). 

Além disso, em cardiomiócitos de camundongos 
knockout para o TLR4 apresentaram um menor transiente de 
cálcio e contractilidade, bem como a apoptose celular (ZHAO et 
al., 2009). Vale ressaltar que o cálcio é um dos segundo-
mensageiros que tem a concentração intracelular aumentada 
durante a isquemia devido a diminuição do pH do meio (acidose 
láctica) que desencadeia alterações em diversos íons, mas 
principalmente no sódio e cálcio (DEL RE et al., 2019), sendo o 
cálcio o pivô para a disfunção mitocondrial que induz a apoptose 
e em condições drásticas a necrose celular. 

Diante disso, investigamos os efeitos que o tratamento 
com CMG em ratos poderia interferir na contractilidade e 
transiente de cálcio em cardiomiócitos isolados. Observou-se 
que o grupo tratado com 50 mg/kg de CMG durante 21 dias 
obteve uma menor taxa de encurtamento celular (n= 6; 10,29 ± 
0,42 %)(p<0,05) em relação ao grupo CTL (n= 6; 12,32 ± 0,31 
%), como mostra o gráfico da figura 3a. Além disso, foi 
observado que o tratamento com a CMG acarretou a diminuição 
(p<0,05) do transiente de cálcio nos cardiomiócitos dos animais 
(n=6; F1/F0 = 1,31 ± 0,03) em comparação ao grupo CTL (n=7; 
F1/F0 = 1,75 ± 0,16), como pode ser visto no gráfico figura 3b 
Os dados obtidos nessas análises corroboram com dados 
encontrados na literatura sobre os efeitos das glucanas e 
derivados na hemostasia do cálcio em células. 
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Figura 3.Gráfico apresentando a porcentagem de 
encurtamento (3a)e razão das médias das fluorescências 
máximas com as médias das fluorescências basais (3b)de 
cardiomiócitos isolados dos grupos CTL e CTL-CMG sem ISO. 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2019. 
 

 
 Desta forma, a cardioproteção observada pelo 
tratamento da CMGpode envolver em partes a modulação da 
via do TLR4 levando a diminuição do transiente de cálcio (Li et 
al., 2004). Ademais, estudos têm demonstrado que a CMG 
contribui com a diminuição do estresse oxidativo, aumentando 
a quantidade e atividade de enzimas antioxidantes celulares 
(Çetin, 2019), sendo assim, não se pode ser descartada a 
hipótese do envolvimento deste mecanismo. Porém, 
investigações adicionais são necessáriospara analisar quais os 
mecanismos envolvidos na cadrioproteção induzida pelo pré-
tratamento com CMG. 
 
CONCLUSÕES  

 

 Em suma, os dados aqui mostrados despontam a CMG,um 

produto de obtenção viável e de baixo custo a nível industrial, 

foi capaz de promover cardioproteção desencadeando 



ATIVIDADE CARDIOPROTETORA DA CARBOXIMETIL-GLUCANA (CMG) 

FRENTE AO INFARTO INDUZIDO POR ISOPROTERENOL EM RATOS 

 
 

consequente, efeitos benéficos ao sistema cardiovascular 

sendo um potencialmente um possível nutracêutico. 
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RESUMO: Sendo uma emoção do ser humano, a ansiedade 
apresenta sintomas comuns que precisam ser analisados, 
diferenciando-se em ansiedade normal e ansiedade patológica, 
frequentes distúrbios no qual afeta grande parte da população 
causando internações e até mortes. Tendo em vista o 
tratamento utilizado atualmente, os benzodiazepínicos são os 
mais empregados. No entanto, o seu uso prolongado causa 
uma diminuição nos domínios cognitivos, como atenção, 
inteligência geral, velocidade psicomotora, processamento 
sensorial, memória verbal e velocidade de processamento do 
controle motor, entre outros. Contudo, é sabido que a 
diminuição desses domínios é acarretada por uma parte do 
cérebro composta de lipídios e a dieta suplementada com 
lipídios acarretaria numa alternativa de diminuir esses sintomas 
e, consequentemente, obter uma atividade ansiolítica. Portanto, 
o objetivo do estudo baseia-se na avaliação ansiolítica do óleo 
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de Krill (Euphasia superba), um crustáceos semelhante ao 
camarão, abundantes no Norte (Ártico) e Sul (Ántartico), uma 
fonte de lipídios, rico em ômega 3. Nesta pesquisa os animais 
utilizados como modelo, passaram por uma dieta suplementada 
com óleo de Krill por 21 dias e, em seguida, foram feitos  testes 
de labirinto em cruz elevada e monitor de atividades, 
acompanhados de  análise estatística, com  nível de 
significância de 95% p < 0,05. Diante dos resultados obtidos é 
possível afirmar que o óleo de Krill apresentou uma atividade. 
Palavras-chave: Ansiedade. Suplementação. Óleo de krill. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Moura et al. (2018), a ansiedade é uma 

resposta natural do corpo frente a um estímulo que é 

indispensável para a autopreservação, levando o indivíduo para 

o confronto da situação, agindo com impulso e motivação a fim 

de preservá-lo. Porém, é considerada como patologia, caso ela 

se manifeste de forma exacerbada e de prolongada duração 

sendo desproporcional ao estímulo ansiogênico, afetando a 

vida diária do indivíduo e impossibilitando sua capacidade de 

adaptação (CLAUDINO; CORDEIRO, 2016). Possivelmente a 

ansiedade é a disfunção emocional que mais atinge a qualidade 

de vida do indivíduo, causando vários prejuízos no âmbito 

social, acadêmico e funcional (MOURA et al., 2018). 

A ansiedade tem se tornando um dos principais 

problemas da atualidade e possivelmente vem se intensificado 

pelas pressões sociais, econômicas e pelos avanços 

tecnológicos desenfreados (MOURA et al., 2018). O estilo de 

vida imposto atualmente pela sociedade exige do indivíduo se 

adequar aos padrões e normas impostos, a qualquer custo. No 
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entanto, quando o indivíduo não consegue se adequar ao 

padrão atual, acaba gerando crises de ansiedade variada 

(SOUSA; OLIVEIRA; CALOU, 2018). 

O tratamento dos transtornos de ansiedade envolve além 

de abordagens psicológicas, a utilização de psicofármacos. 

Durante várias décadas o tratamento farmacológico utilizou 

ansiolíticos/hipnóticos como os benzodiazepínicos (BDZ) e 

barbitúricos, que possuem muitos efeitos adversos como a 

tolerância, dependência física e a amnésia, o uso prolongado 

dos BDZ pode acarretar declínio de todos os domínios 

cognitivos como atenção/concentração, inteligência geral, 

velocidade psicomotora, solução de problemas, processamento 

sensorial, memória verbal e velocidade de processamento do 

controle motor/desempenho Porém, atualmente se utilizam 

fármacos antidepressivos, antiepilépticos e antipsicóticos ou 

ainda agonistas dos receptores 5- hidroxitriptamina (5-HT), não 

deixando de lado o uso dos benzodiazepínicos por possuírem 

efeito imediato e usado como  principalmente na ansiedade 

aguda e na insônia (RANG , 2015).  

Com isto, são necessárias pesquisas de novos 

compostos disponíveis para o tratamento dos transtornos de 

ansiedade, tendo em vista o padrão de eficácia apresentado 

pelas drogas atualmente. A pesquisa com produtos naturais é 

uma fonte promissora na obtenção de novas moléculas com 

potencial atividade farmacológica, inclusive sobre o SNC. Por 

isso a busca constante em medicamentos derivados de origem 

vegetal e animal em busca de novos fármacos vem sida 

amplamente pesquisada pelo mundo todo. 

Os produtos naturais de origem vegetal com atividade 

biológica representam uma parcela bastante significativa de 
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todo o arsenal terapêutico, entretanto os produtos de origem 

marinha com atividade biológica, mesmo ainda pouco 

explorada, representa uma promissora fonte de substâncias 

com finalidades terapêuticas. A variedade estrutural destas 

substâncias é surpreendente, e certamente deverá levar ao 

desenvolvimento de novos medicamentos, como analgésicos, 

antitumorais, antibióticos e anti-inflamatórios (INCT AmbTropic, 

2012).  

Os oceanos cobrem 70% da superfície terrestre e são 

habitados por cerca de 200.000 espécies de plantas e 

invertebrados marinhos e milhões de micro-organismos. Além 

das plantas, esponjas, octocorais, ascídeas e briozoários são 

organismos sésseis quando adultos e se desenvolvem em 

condições adversas quando comparados aos terrestres. A 

evolução e sobrevivência destas espécies resultaram em 

organismos que produzem substâncias únicas com funções 

ecológicas diversas. O estudo das substâncias químicas 

produzidas pelas espécies marinhas é uma ferramenta 

fundamental para a compreensão da evolução e da 

manutenção das comunidades marinhas nos diferentes 

oceanos (PINTO, 2002).  

Trabalhos brasileiros datados de setembro de 1985 

publicados na revista de ensino e ciência comprovam a 

participação da Universidade Federal de São Paulo no 

programa antártico brasileiro – PRONTOAR. A publicação 

utiliza o Krill como objeto de estudo, sendo ele alimento básico 

dos pinguins, baleias e toda a fauna Antártica. Pesquisas 

avançadas sobre a fisiologia do peixe foi feita, esclarecendo os 

níveis tróficos no que se refere à transmissão de energia em 

uma cadeia alimentar.  
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Krill (Euphasia superba) são pequenos crustáceos 

semelhantes ao camarão, abundantes no Norte (Ártico) e Sul 

(Ántartico), em mares polares que se alimenta de algas 

profundas do oceano. O óleo do Krill é uma fonte sustentável 

de ômega 3, ácidos graxos poliinsaturados (AGPI), incluindo o 

alfa linolênico (ALA), derivados principalmente de fontes 

vegetais e ácido eicosapentaenóico (EPA) e ácido 

docosaexaenóico (DHA), derivados de fontes marinhas. Efeitos 

positivos já são observados em inúmeros relatos por causa de 

diferentes reações fisiológicas e metabólicas com a 

suplementação dos ácidos graxos ômega 3 (BURRI; 

JONHSEN, 2015). 

As membranas de células cerebrais de vertebrados, 

incluindo primatas, têm concentrações elevadas de AGPI, 

sendo principalmente o ácido docosahexaenóico DHA e o ácido 

araquidónico AA. O DHA é o principal AGPI em membrana de 

células cerebrais, sendo o seu acréscimo durante o 

desenvolvimento perinatal essencial para o ótimo 

funcionamento do sistema nervoso central dos mamíferos. 

Demonstrada em diversos estudos, a diminuição do conteúdo 

de DHA é seguida de deficiências graves de aprendizagem, 

memória e ansiedade Contudo, observações confirmadas em 

estudos em que ratos e camundongos demonstraram 

deficiência de AGPI levou a hiperatividade somada a um 

aumento da atividade locomotora espontânea, resultando assim 

que a suplementação em animais com uma dieta de óleo de 

peixe apresenta uma diminuição da atividade locomotora em 

comparação aos controles. Além disso, os estudos em ratos, e 

camundongos demonstraram que a deficiência de AGPI levou 

a hiperatividade, e, mais particularmente, a um aumento da 
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atividade locomotora espontânea. Essas observações são 

confirmadas por um estudo de suplementação em que ratos 

submetidos a uma dieta de óleo de peixe apresentaram 

diminuição da atividade locomotora em comparação com os 

controles (CHALON,2006). 

De um modo geral, os modelos comportamentais para o 

estudo da atividade ansiolítica avaliam a resposta dos animais 

de experimentação frente ao conflito natural quando expostos a 

um ambiente desconhecido. Nessa situação, a atividade 

exploratória do animal reflete o resultado do conflito entre a 

tendência de explorar a nova área e a neofobia, ou seja, medo 

de um ambiente novo. Embora o paradigma básico seja o 

mesmo, os estímulos oferecidos em cada modelo experimental 

são diferentes (RIBEIRO, 2010). 

Para a avaliação de propriedades ansiolíticas os 

modelos usualmente utilizados incluem tanto os que confrontam 

roedores com novos ambientes ou os que envolvem o uso de 

estímulos nocivos como choque elétrico ou drogas 

ansiogênicas. No entanto, vários dos procedimentos envolvidos 

nestes modelos podem interferir com o comportamento exibido 

pelo animal, sem necessariamente refletir uma a ação 

ansiolítica dos compostos. Por exemplo, drogas analgésicas 

poderiam mascarar resultados ansiolíticos em modelos que 

envolvem choque nas patas. Assim, é que parece hoje haver 

um enfoque e preferência nos testes que se baseiam na 

exposição do animal a um ambiente novo, o que por sua vez 

provoca reação de medo e diminuição do comportamento 

exploratório (BELZUNG et al, 1994). Como exemplo destes 

últimos, podemos citar o Labirinto em Cruz Elevado (LCE) e o 

Monitor de Atividades (MA). 
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Deste modo, o presente trabalho foi desenvolvido com a 

finalidade de avaliar a atividade ansiolítica do óleo de Krill 

(Euphasia superba), decorrente da composição de lipídeos, 

dentre os quais podemos citar o ômega 3, o qual atribui-se a 

este uma relação  direta com o decaimento das atividades 

cognitivas acarretadas pelo uso dos benzodiazepínicos, 

utilizados no tratamento da ansiedade.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Material 

 

Para realização dos experimentos foram utilizados 

camundongos Swiss, albinos, adultos, saudáveis, machos, 

pesando entre 20-40 g e entre 2 e 3 meses de idade, 

provenientes do Biotério “Prof. Dr. Thomas George” da 

Universidade Federal da Paraíba. Os camundongos foram 

mantidos em caixas de polipropileno com dimensões 

aproximadas de 41 cm de comprimento x 34 cm de largura x 16 

cm de altura, contendo no máximo 20 animais por caixa. 

Permaneceram sob condições constantes de temperatura 

equivalente à 21 ± 1ºC com livre acesso a uma dieta controlada 

a base de ração tipo pellets (Purina)  e água disponível. Os 

animais foram submetidos a um ciclo de claro/escuro de 12 

horas. Os procedimentos experimentais descritos na parte 

metodológica do presente projeto foram analisados 

previamente pela Comissão de Ética no Uso de Animais do 

Centro de Biotecnologia (CEUA_CBiotec) da Universidade 

Federal da Paraíba, sob o protocolo N° O311/14. 

Os animais foram divididos em 2 grupos, sendo o grupo 

controle e o grupo suplementado (n = 10) . Os animais 
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correspondentes ao grupo controle foram administrados, além 

da dieta com a ração pellets (Purina) e água livre, com água 

destilada introduzida por meio da gavagem, sendo a quantidade 

determinada pelo seu peso. Nos animais suplementados foram 

administrados, além da dieta com a ração pellets (Purina) e 

água livre, o óleo de krill (Krill Vit da Vitafor®), com cada cápsula 

contém 500 mg  de óleo. Este foi introduzido por meio da 

gavagem, sendo a sua quantidade também determinada pelo 

peso, no decorrer de 30 dias. 

 

Método 

 

Os testes com os animais tratados foram realizados no 

laboratório de psicofarmacologia.Os animais foram aclimatados 

pelo menos 120 minutos antes dos testes proporcionando 

assim a adaptação dos animais ao novo ambiente, minimizando 

as possíveis alterações comportamentais. Durante este período 

os camundongos ficaram em caixas de polipropileno com 

dimensões de 30 cm de comprimento x 19 cm de largura x 13 

cm de altura, contendo no máximo 5 animais por caixa. 

Ao inicio dos experimentos, foi realizada a limpeza das 

aparelhagens com etanol 70% e ao trocar um animal pelo outro 

com etanol 10%. 

 

Labirinto de cruz elevada 

 

Após o período de 21 dias de tratamento, os animais dos 

grupos controle e suplementado foram submetidos uma única 

vez no labirinto por 5 minutos, para evitar que eles aprendam 

ou acostumem com instrumento, interferindo nos resultados. 
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Para o teste comportamental, colocaram-se gentilmente cada 

animal na área central do labirinto com o focinho voltado para 

um dos braços fechados e se permitiu a livre exploração por 5 

minutos. Depois de testar cada animal o aparato era limpo com 

uma solução de etanol de 20%. Registraram-se as medidas 

convencionais : 1) Frequência nos braços abertos; 2) 

Frequência nos braços fechados; 3)Tempo de Permanência 

nos braços abertos; 4) Tempo de Permanência nos braços 

abertos; 4) Número de mergulhos.  

 

 

 

 

 

Figura 1 : Labirinto em Cruz Elevada 

 
Fonte: https://insightltda.com.br/produto/ep-151-labirinto-em-

cruz-elevado-madeira/. 
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Monitor de Atividades  

 

O Monitor de Atividade é um equipamento destinado à 

monitoração de movimentos em camundongos colocados 

dentro de uma arena cúbica. Os movimentos são monitorados 

nos eixos x, y, e z, ou seja, altura, largura e profundidade. O 

programa é capaz de reconhecer movimentos circulares, 

horário e anti-horário, bem como caminhadas, com a 

possibilidade de ser medido o espaço percorrido e o tempo. 

Parâmetros avaliados pelo programa, de acordo com 

metodologia descrita por Insight Equipamentos, Pesquisa e 

Ensino: 1) Contagem do movimento ambulatório; 2) Contagem 

de círculos (horário e anti-horário); 3) Contagem de vezes que 

o animal fica em pé; 4) Contagem do tempo de descanso; 5) 

Contagem de movimentos estereotípicos (coçar); 6) Tempo de 

habituação; 7) Geração da tabela gráfica do caminho efetuado; 

8) Possibilidade de medir segmentos do caminho com 

contagem de tempo, velocidade média e direção do trajeto; 9) 

Geração do relatório com planilha de dados em formato txt e 

Excel; 10) Configuração de tempo de amostragem de dados 

dos movimentos do animal. 

Os animais foram colocados individualmente no 

aparelho monitor de atividade, após um intervalo de 24 horas 

do teste de Labirinto em Cruz Elevado. Cada animal foi 

observado durante 15 minutos, os parâmetros observados, já 

mencionados anteriormente, foram armazenados em gráficos 

no computador.  
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Figura 2. Monitor de Atividades 

 
Fonte : https://www.bonther.com.br/produtos/364/monitor-de-

atividade-ir-bonther 

 

 

 

Análise Estatística 

 

Os resultados numéricos foram expressos em média 

aritmética (± erro padrão). As análises foram feitas aplicando o 

teste de t-Student, com auxílio do Programa  GraphPad Prism 

6. Os resultados foram considerados estatisticamente 

significativos quanto ao nível de significância de 95% p < 0,05.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Avaliação da atividade ansiolítica  por meio do teste do 

labirinto em cruz elevado  

Os resultados a seguir apresentam os efeitos do óleo de 

Krill aplicando o Teste do labirinto em cruz elevado em 

camundongos após 21 dias de administração por gavagem.  

A figura 1 apresenta uma tabela com os efeitos sobre a 

frequência nos braços abertos e braços fechados do grupo 

controle e suplementado, os efeitos do óleo de krill sobre o 

parâmetro tempo de permanência nos braços abertos e braços 

fechados, o parâmetro número de mergulhos no labirinto em 

cruz elevado pelos camundongos. Nos animais que receberam 

a suplementação do óleo de Krill a frequência nos braços 

abertos foi de (4,8 ± 0,6), enquanto que os animais que 

receberam apenas a salina foram de (5,5 ± 0,8).  A frequência 

nos Braços Fechados do Labirinto em Cruz Elevado pelos 

camundongos tratados com óleo de krill foi de (7,5 ± 1,2), 

apresentando resultado significativo estatisticamente, no nível 

de significância de 95% p < 0,05, quando comparado ao grupo 

controle (Salina) (10,9 ± 0,9). O tempo de permanência nos 

braços abertos dos animais tratados com óleo de krill foi de (62, 

± 18,9) e no grupo controle foi de (56,8 ± 10,6). após a análise 

estatística, as médias do grupo controle e suplementado 

diferem estatisticamente entre si. No parâmetro permanência 

nos braços fechados o tempo dos animais tratados com óleo de 

krill foi de (220,2 ± 8,8), apresentando resultado não 

significativo estatisticamente, no nível de significância de 95%, 

quando comparado ao grupo controle (Salina) de (189,2 ± 13,3). 
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Entretanto, verificamos uma tendência moderada no grupo 

controle em permanecer mais tempo nos braços fechados do 

Labirinto em Cruz Elevada.  Nos efeitos do óleo de Krill sobre o 

parâmetro Número de Mergulhos no Labirinto em Cruz Elevado, 

a quantidade de número de mergulhos dos animais tratados 

com óleo de krill foi de (6,5 ± 0,5), apresentando resultado não 

significativo estatisticamente, no nível de significância de 95% 

p < 0,05, quando comparado ao grupo controle (Salina) (8,6 ± 

0,8). Entretanto, verifica-se uma tendência no grupo controle 

em número maior de mergulhos. 

 

Figura  1. Parâmetros Observados 
Grupos Frequênci

a nos 

braços 

abertos 

Frequênci

a nos 

braços 

fechados * 

Tempo de 

Permanênci

a em braços 

abertos 

Tempo de 

Permanênci

a em braços 

fechados 

Número 

de 

Mergulho

s 

Control

e 

5,5 ± 0,8 10,9 ± 0,9 56,8 ±10,6 189,2 ±13,3 8,6 ± 0,8 

Óleo de 

Krill 

4,8 ± 0,6 7,5 ± 1,2 62, ± 18,9 220,2 ±8,8 6,5 ± 0,5 

 

 

Desse modo, o teste do Labirinto em Cruz Elevado com 

o óleo de Krill, após uma suplementação de 21 dias os animais 

obtiveram comportamento menos ansioso, quando comparados 

ao controle, os resultados obtidos após o a suplementação com 

óleo de Krill podem ser visto na figura 1 , por meio de análise 

estatística foi possível observar que apenas no parâmetro 

frequência nos Braços Fechados o óleo de Krill foi 

estatisticamente significativo para reduzir a ansiedade. Nos 

demais parâmetros, as médias dos grupos não diferiram entre 

si estatisticamente.   
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Costa em 2017 utilizaram os mesmos parâmetros sobre 

o teste de labirinto em cruz elevada ao analisar o efeito da 

atividade ansiolítica tendo em vista as vantagens do teste sendo 

elas: validade ecológica, economia, velocidade, simplicidade e 

juntamente com o fato do processo faz não requerem 

procedimentos de treinamento longo, envolver o uso de 

alimentos, privação de água e choque elétrico.  

 

Avaliação da atividade ansiolítica por meio do monitor de 

atividades 

 

Os resultados apresentados a seguir são dos efeitos do 

óleo de Krill utilizando como teste o Monitor de Atividades em 

camundongos após 21 dias de administração por gavagem de 

acordo com o peso do animal.  

A tabela 2 apresenta os dados verificados pelo monitor 

de atividades, sobre o parâmetro descanso, observa-se que 

houve uma pequena diminuição sobre o tempo de descanso (s) 

dos camundongos do grupo suplementado. Os animais que 

receberam a suplementação do óleo de Krill apresentaram 

tempo de descanso (s) de (7,6 ±0,9), enquanto que os animais 

que receberam apenas a salina foram de (8,6 ±0,8). A distância 

percorrida pelos animais após a suplementação do óleo de Krill 

foi de (226,1±18,4), enquanto que a distância percorrida pelos 

animais do grupo controle foi de (268 ± 18,32). Os resultados 

mostraram-se estaticamente não significativo, com nível de 

significância de 95% p < 0,05, ou seja, as médias dos dois 

grupos não diferem estatisticamente entre si. Porém, pode-se 

verificar uma tendência a uma diminuição da Distância 

percorrida após a suplementação e tempo de descanso. 
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Analisando o parâmetro Velocidade (mm/s) alcançada pelos 

animais tratados com óleo de krill foi de (2,2 ±0,2) apresentando 

resultado estatisticamente significativo, no nível de significância 

de 95% p < 0,05, quando comparado ao grupo controle (Salina) 

(3,1 ±0,2), com p < 0,05.  

Observando os efeitos do óleo de Krill sobre o 

parâmetro Movimento Ambulatório dos pelos animais tratados 

com óleo de krill foi de (105,7 ±8,9), apresentando resultado não 

significativo estatisticamente, com nível de significância de 95% 

p < 0,05, quando comparado ao grupo controle (Salina) (128,6 

± 10,3).  Os dados dos efeitos do óleo de Krill sobre o parâmetro 

pulos pelos animais tratados com óleo de krill foi de (0,1 ± 0,1), 

apresentando resultado não significativo estatisticamente, no 

nível de significância de 95% p < 0,05, quando comparado ao 

grupo controle (Salina) (2,1 ± 1,1). A quantidade de 

comportamento de ficar de pé sobre as patas traseiras (rearing) 

do animal alcançadas pelos animais tratados com óleo de krill 

foi de (118,3 ± 11,2), enquanto que do grupo controle (Salina) 

foi de (112,5 ± 13,6 ). As médias dos grupos não diferem 

estatisticamente entre si no nível de significância de 95% p < 

0,05. A quantidade de rotações anti- horária dos animais 

tratados com óleo de krill foi de (3,8 ± 1,5), para os animais do 

grupo controle a média obtida foi de (2,4 ± 1,3).  A quantidade 

de rotações horária dos animais tratados com óleo de krill foi de 

(2,3 ± 1) apresentando resultado não significativo 

estatisticamente como nos parâmetros anteriores, onde o nível 

de significância de 95% p < 0,05, quando comparado ao grupo 

controle (Salina) (6 ± 3,4).  
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Figura 2. Parâmetros Observados no Monitor de Atividades 
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No aparelho do Monitor de Atividade todos os 

parâmetros abordados pelo teste comprovaram uma diminuição 

da ansiedade em relação ao controle, como podemos observar 

na tabela 2, sendo que no parâmetro da velocidade (mm/s) a 

suplementação com óleo de Krill foi  estatisticamente 

significativa para reduzir a  ansiedade dos animais tratados.  

Os parâmetros analisados no Monitor de Atividade 

apresenta semelhança aos parâmetros medidos no teste de 

campo aberto, Santos (2014) em seu estudo apresentou uma 

tendência a diminuir o número rearing comparado ao controle, 

bem como no parâmetro medido no monitor de atividade, 

demonstrando assim a importância do rearing na avaliação da 

atividade ansiolítica.  

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com o presente estudo, a partir dos dados 

observados no labirinto em cruz elevada e no monitor de 

atividade, como modelo de ansiedade, foi avaliado uma 
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tendência nos animais suplementados em apresentar uma 

atividade ansiolítica, no entanto, como sugestão para trabalhos 

futuros, tem-se a realização de avaliação da atividade 

ansiolítica após o tratamento crônico do óleo de Krill, onde 

ocorrem repetidas exposições por um longo período de tempo, 

geralmente toda a vida do animal e um tratamento agudo, onde 

a exposição a substancia se dá por um curto período de tempo, 

inferior a um dia e as manifestações ocorrem rapidamente, 

confirmando assim os efeitos ao óleo de Krill. 
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RESUMO: O declínio da atividade de diferentes classes de 
antimicrobianos, frente ao aumento da resistência bacteriana, 
apresenta graves consequências clínicas e econômicas, e 
requer a introdução de novos fármacos com efeito 
antimicrobiano no mercado. A Escherichia coli é uma 
enterobactéria que está desenvolvendo grande resistência aos 
antibióticos comumente utilizados em seu combate, sendo um 
dos principais agentes envolvidos em infecções frequentes 
como as do trato digestivo e urinário. Grande parte dos 
fármacos tem como fonte ou protótipo moléculas obtidas na 
natureza, em especial, metabólitos secundários de plantas. 
Esses compostos podem ser reproduzidos artificialmente por 
síntese química, tornando viável o uso em escala industrial, 
assim como modificados estruturalmente em busca de uma 
melhor atividade e uma menor toxicidade. As cumarinas, 
compostos orgânicos heterocíclicos aromáticos amplamente 
distribuídos nos vegetais, são exemplos de uma classe química 
que apresenta diversas ações farmacológicas, entre elas, a 
antimicrobiana. Tendo em vista essa atividade, o trabalho teve 
como objetivo avaliar a atividade antibacteriana da cumarina ou 
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1,2-benzopirona e de uma cumarina sintética, a 3-
hidrozicumarina, determinando a Concentração Inibitória 
Mínima (CIM) e a Concentração Bactericida Mínima (CBM) pela 
técnica de microdiluição. Os compostos cumarínicos 
apresentaram efeito antimicrobiano frente às linhagens de 
Escherichia coli, ambos inibiram todas as linhagens testadas 
em concentrações equiparáveis às do cloranfenicol, antibiótico 
licenciado para tratamento de infecções, incluindo as causadas 
por Escherichia coli.  
Palavras-chave: Atividade antibacteriana. Cumarinas. 

Resistência bacteriana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A resistência bacteriana representa um risco à qualidade 

de vida humana, conquistada com o avanço de várias ciências, 

comprometendo o orçamento dos sistemas de saúde e 

intensificando problemas de saúde pública, como as infecções 

hospitalares (COSTA et al., 2017). Esses patógenos 

potencialmente perigosos têm levado a um aumento na 

necessidade de novos fármacos antimicrobianos, tanto para 

infecções adquiridas em hospitais quanto na comunidade 

(ALVES, 2015).  

O surgimento da resistência aos antibióticos é um 

fenômeno natural da adaptação da célula bacteriana à 

exposição ao fármaco, uma vez que muitas bactérias, 

anteriormente suscetíveis aos antibióticos usualmente 

utilizados, deixaram de responder a esses mesmos agentes. 

Além disso, o uso abusivo e inadequado desses fármacos, 

aumenta a pressão seletiva, criando uma oportunidade que 
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facilita a aquisição de mecanismos de resistência (LOUREIRO 

et al., 2016).  

Os antibióticos são fármacos que revolucionaram o 

tratamento de doenças infecciosas causadas por bactérias e 

reduziram a mortalidade associada a infecções bacterianas 

(COSTA et al., 2017). Entretanto, a resistência dos 

microrganismos a essas drogas, promove uma redução na 

eficácia do medicamento e na probabilidade de cura durante o 

tratamento de doenças bacterianas comuns (CHENG et al., 

2016). A falta de desenvolvimento de novos medicamentos 

antimicrobianos pela indústria farmacêutica, seja por redução 

dos incentivos econômicos ou por novos desafios enfrentados, 

também é um fator atribuído à resistência bacteriana (MICHAEL 

et al., 2014). 

A bactéria Escherichia coli é um bacilo Gram-negativo 

pertencente à família das enterobactérias e que apesar de 

integrar a microbiota humana normal, é um dos principais 

agentes causadores de infecções dos tratos digestivo e urinário. 

Esses tipos de infecções apresentam grande prevalência 

hospitalar, sendo frequentes também em âmbito ambulatorial 

(BUSH, 2018). 

O diagnóstico da infecção do trato urinário (ITU) é dado 

pela urocultura, que permite o isolamento da cepa e teste de 

sua sensibilidade ao antibiótico pelo antibiograma. Entretanto, 

muitas vezes, o tratamento é feito de forma empírica, utilizando 

antibióticos de amplo espectro (SILVA, 2017). Ultimamente, 

observa-se uma resistência desses uropatógenos desenvolvida 

à terapia empírica, o que pode levar a uma evolução da 

infecção, acarretando morbi-mortalidade e aumento nos custos 

do cuidado à saúde (SILVA, 2014).  
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No combate à disseminação de bactérias patogênicas 

resistentes a antibióticos, combinações múltiplas de fármacos e 

produtos naturais de origem vegetal têm sido utilizadas para 

alterar a ação do antibiótico, através do aumento da atividade 

antibiótica ou revertendo a resistência ao antibiótico 

(COUTINHO et al., 2015).  A vasta aplicação dos vegetais dá-

se pela diversidade de moléculas produzidas pelo seu 

metabolismo celular e interação em sistemas biológicos (SILVA, 

2018). Em geral, a utilização combinada de agentes 

antimicrobianos apresenta um efeito sinérgico, que possibilita a 

utilização de uma dose mais baixa no tratamento de doenças 

infecciosas, o que leva a redução da toxicidade e do custo e 

pode retardar o desenvolvimento da resistência aos antibióticos 

(MATHUR et al., 2017). 

Os compostos fenólicos são substâncias que 

apresentam pelo menos um hidrogênio do anel aromático 

substituído por hidroxila e, que apesar de estarem em pequenas 

quantidades, são amplamente distribuídos na natureza. Eles 

formam diversas classes de metabólitos secundários, 

destacando-se os flavonoides, lignanas, taninos e cumarinas. 

Essas classes de substâncias são produzidas a partir do 

metabolismo secundário das plantas e muitas apresentam 

atividades biológicas importantes, tais como antitumoral, anti-

inflamatória, antioxidante, antiviral, antibacteriana e antifúngica 

(SIMÕES et al., 2017). 

As cumarinas são lactonas do ácido o-hidroxicinâmico 

encontradas em diferentes concentrações e distribuídas em 

diferentes partes das plantas, podendo estar presentes nos 

frutos, raízes, caules e folhas, além de microrganismos como 

bactérias e fungos (PATIL et al., 2015). Contudo, apesar da 
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ampla distribuição, estão em baixa concentração nas fontes 

naturais, sendo mais viável para exploração comercial, o 

produto sintético.  

Os compostos cumarínicos se destacam devido ao seu 

potencial biológico, atribuído aos grupos funcionais que estão 

presentes em sua estrutura (LI et al., 2015). São constituídos 

por um anel benzeno fundido ao anel α-pirona, possui um 

sistema conjugado com elétrons ricos e boas propriedades de 

transporte de carga e têm como estrutura molecular básica a 

1,2-benzopirona (MATOS, 2015). A estrutura desses 

compostos apresenta capacidade de exercer interações não-

covalentes com vários sítios ativos nos organismos vivos, 

sendo responsáveis pelas diversas atividades biológicas (WEI 

et al., 2016). 

Uma grande variedade de atividades farmacológicas, 

bioquímicas e terapêuticas, as quais dependem de seus 

padrões de substituição, são atribuídas às cumarinas, dentre 

elas, a do dicumarol que é anticoagulante, a dos furano 

derivados de fotossensibilizante dérmico, além de atividade 

imunossupressora, hipolipidêmica, anti-inflamatória e 

antibacteriana (ASIF, 2015).  

Desse modo, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar a atividade antibacteriana da cumariana e de seu 

derivado sintético, a 3-hidroxicumaria, sobre linhagens de 

Escherichia coli, determinando a Concentração Inibitória 

Mínima (CIM), a Concentração Bactericida Mínima (CBM) e o 

tipo de efeito antibacteriano. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os ensaios de atividade antibacteriana em células 

procarióticas foram desenvolvidos no Laboratório de Ensaios 

Toxicológicos (Labetox) no Instituto de Pesquisa em Fármacos 

e Medicamentos (IPeFarM), no campus I da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). 

Foram utilizadas duas cumarinas, sendo a 1,2-

benzopirona, cumarina natural mais simples, extraída 

diretamente da Amburana cearensis (Fr. All.) A.C. Smith 

(Leguminosae) e o derivado 3-hidroxicumarina obtido da 

empresa Sigma-Aldrich. As substâncias testes estavam 

liofilizadas e foram solubilizadas em dimetilsulfóxido ou 

sulfóxido de dimetilo (DMSO) a 5%, também obtido da empresa 

Sigma-Aldrich, atingindo a concentração de 10 mg/mL. 

Figura 1. Molécula da cumarina natural - 1,2-benzopirona 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura 2. Molécula da cumaria sintética - 3-hidroxicumarina 
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   Fonte: Autor, 2019. 

 

Das linhagens bacterianas Gram-negativas utilizadas, 

duas foram provenientes da American Type Culture Collection 

(ATCC): Escherichia coli 2536 e Escherichia coli 8539 e quatro 

oriundas de ambiente hospitalar: Escherichia coli 103; 

Escherichia coli 104; Escherichia coli 105 e Escherichia coli 

108. 

O antibiótico licenciado utilizado foi o cloranfenicol, 

substância que apresenta amplo espectro de ação. A molécula 

ativa desse fármaco foi isolada de culturas de Streptomyces 

venezuelae e passou a ser produzida sinteticamente em escala 

industrial. A solução de cloranfenicol utilizada estava na 

concentração de 34 mg/mL e foi obtida da empresa Sigma-

Aldrich. A diluição dessa concentração foi obtida durante o 

experimento na placa de cultura de células. 

Quanto ao meio de cultura, as bactérias foram cultivadas 

em meio constituído de 10 g de peptona, 5 g de NaCl, 9 g de 

Na2HPO4.12H2O, 15 g de KHPO4  e 5 g de extrato de levedura, 

que foram solubilizados em 1 L de água destilada e esterilizados 

em autoclave, a 121 ºC por 15 minutos. Para a obtenção do 

meio de cultura sólido, adicionou-se ágar 1,5%. 
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Preparação do inóculo bacteriano 

Os microrganismos foram inoculados no meio de cultura 

e incubados a 37 ºC durante 24 horas. Suspensões bacterianas 

foram preparadas no meio de cultura e as concentrações foram 

ajustadas de acordo com o padrão 0,5 da escala de McFarland, 

contendo 1,5 x 108 UFC/mL. 

 

Determinação da CIM para o cloranfenicol 

A determinação da CIM para o cloranfenicol foi realizada 

por meio da técnica de microdiluição. Para isso, distribuiu-se 

100 µL de meio de cultura e adicionou-se 50 µL do antibiótico 

no primeiro poço de cada linha da placa. No segundo poço, 

adicionou-se 150 µL de meio de cultura e 50 µL do antibiótico, 

perfazendo 200 µL. Nos demais, foram adicionados 100 µL de 

meio. Assim, foram retirados 100 µL do segundo poço e 

adicionados ao terceiro, reduzindo a concentração à metade, 

repetindo-se para os demais poços. Obtendo as concentrações 

de 50; 25; 12,5; 6,25 e 3,13 µg/mL.  

Em seguida, acrescentou-se 100 µL da suspensão de 

cada inóculo bacteriano nos poços correspondentes às 

diferentes concentrações do antibiótico.  

A placa foi incubada a 37 °C por 24 horas, decorrido este 

tempo foi realizada a adição de 20 μL de uma solução 0,01% 

(p/v) de resazurina sódica (SIGMA), um indicador colorimétrico 

de atividade metabólica para a determinação da CIM.  

Foi considerada como CIM a menor concentração capaz 

de inibir completamente o crescimento bacteriano quando 

comparado ao grupo controle (meio estéril com resazurina 

sódica), sendo verificado pela manutenção da cor azul da 

resazurina.  
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Determinação da CIM para as cumarinas  

A determinação da CIM para as cumarinas foi realizada por 

meio da técnica de microdiluição. Para isso, distribuiu-se 100 

µL de meio de cultura e adicionou-se 100 µL de uma solução 

de cumarinas em oito diferentes concentrações (1000, 500, 

250, 125, 62,5; 31,2; 15,6 e 7,8 μg/mL), perfazendo 200 µL.  

Em seguida, acrescentou-se 15 µL da suspensão de 

cada inóculo bacteriano nos poços correspondentes às 

diferentes concentrações de cada substância.  

A placa foi incubada a 37 ºC por 24 horas e a CIM, para 

as cumarinas, foi determinada através do mesmo método 

colorimétrico da resazurina sódica, utilizado para o 

cloranfenicol. Foi considerada como CIM a menor concentração 

capaz de inibir completamente o crescimento bacteriano 

quando comparado ao grupo controle (meio estéril com 

resazurina sódica), sendo verificado pela manutenção da cor 

azul da resazurina.  

 

Determinação da ação antibacteriana e CBM para as 

cumarinas 

Para determinar se a atividade antibacteriana é 

bacteriostática ou bactericida, uma alíquota 20 µL da amostra 

que não apresentou crescimento foi retirada e adicionada ao 

meio sólido em placa de Petri e, em seguida, essa placa foi 

incubada. A ocorrência de crescimento comprova o efeito 

bacteriostático da substância e a ausência de crescimento, 

evidencia o efeito bactericida das cumarinas testadas. Foi 

considerada CBM a menor concentração do produto teste 

capaz de eliminar as linhagens bacterianas testadas. 
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Todos os ensaios foram realizados em triplicata e o 

resultado expresso pela média aritmética das CIM’s e da CBM”s 

obtidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1. Avaliação do efeito antibacteriano do cloranfenicol 

frente a diferentes linhagens de E. coli. 

Bactérias CIM (μg/mL) 

E. coli 103 < 3,13 

E. coli 104   12,5 

E. coli 105   6,25 

E. coli 108   25 

E. coli 8539 < 3,13 

E. coli 2536 < 3,13 

                         Fonte: Dados da pesquisa.      

 

O antibiótico cloranfenicol apresentou efeito 

antibacteriano para todas as linhagens de E. coli testadas, nas 

concentrações que variaram de 6,25 a 25 μg/mL, sendo 

possível determinar a CIM para três das seis linhagens 

testadas. As três linhagens que não foram determinadas, logo 

são inibidas em uma concentração menor do que 3,13 μg/mL 

que foi a menor concentração utilizada (Tabela 1). 

 

Tabela 2. Avaliação do efeito antibacteriano da cumarina (1,2-

benzopirona) frente a diferentes linhagens de E. coli. 
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Bactérias CIM (μg/mL) CBM (μg/mL)             Tipo de efeito 

E. coli 103 < 7,8 7,8 Bactericida 

E. coli 104 < 7,8 ND Bacteriostático 

E. coli 105 < 7,8 7,8 Bactericida 

E. coli 108 < 7,8 7,8 Bactericida 

E. coli 8539 < 7,8 ND Bacteriostático 

E. coli 2536 < 7,8 7,8 Bactericida 

     Fonte: Dados da pesquisa.    ND = Não determinada.  
 

Tabela 03. Avaliação do efeito antibacteriano da 3-

hidroxicumarina frente a diferentes linhagens de E. coli. 

Bactérias CIM (μg/mL) CBM (μg/mL) Tipo de efeito 

E. coli 103 31,25 31,25 Bactericida 

E. coli 104 31,25 ND Bacteriostático 

E. coli 105 31,25 31,25 Bactericida 

E. coli 108 31,25 31,25 Bactericida 

E. coli 8539 31,25 ND Bacteriostático 

E. coli 2536 31,25 ND Bacteriostático 

     Fonte: Dados da pesquisa.    ND = Não determinada. 
 

As substâncias cumarina e 3-hidroxicumarina 

apresentaram atividade antimicrobiana para as linhagens de E. 

coli testadas. A cumarina inibiu todas as linhagens até a 

concentração mínima testada, de 7,8 μg/mL, não sendo 

determinada a CIM para essa substância. E, apresentou efeito 

bactericida para quatro das seis linhagens testadas, na 
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concentração de 7,8 μg/mL. As outras duas linhagens 

apresentaram crescimento na ausência da substância, tendo,  

nessa concentração, apenas efeito bacteriostático e o efeito 

bactericida não foi determinado, estando em concentrações 

maiores do que a concentração testada (Tabela 2). 

A 3-hidroxicumarina inibiu todas as linhagens testadas 

até a concentração de 31,25 μg/mL caracterizando a CIM e, 

nessa concentração, apresentou efeito bactericida para três das 

seis linhagens. As outras três apresentaram crescimento na 

ausência da substância, tendo, nessa concentração, apenas 

efeito bacteriostático e o efeito bactericida não foi determinado 

(Tabela 3).  

A atividade bacteriostática é o nível de atividade 

antimicrobiana que inibe o crescimento de um microrganismo e 

a concentração mais baixa que inibe o crescimento do 

organismo é denominada CIM. Já, a atividade bactericida é o 

nível de atividade antibacteriana que mata o organismo testado 

e a concentração mais baixa que mata 99,9% da população é 

denominada CBM (MURRAY, 2017). 

No estudo, foram testadas linhagens padrão e de origem 

clínica e, assim como para o cloranfenicol, as bactérias de 

origem clínica se mostraram menos sensíveis à 3-

hidroxicumarina do que as linhagens padrão. Já a cumarina 

agiu de forma semelhante tanto nas bactérias de origem clínica 

quanto nas linhagens padrão, sendo capaz de inibir todas as 

linhagens em concentrações menores que 7,8 μg/mL e eliminar 

algumas linhagens nessa mesma concentração. 

A potencial atividade antibacteriana das cumarinas e 

seus derivados tem sido relatada em diversos estudos tanto 

para cepas Gram-positivas quanto Gram-negativas, incluindo E. 
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coli (AL-MAJEDY et al., 2017). Até mesmo para aquelas que 

desenvolveram resistência a múltiplas drogas (DETSI et al., 

2017). Além dessa atuação nos microrganismos, elas 

apresentam capacidade de estimular a produção de 

macrófagos e o sistema imunitário. Derivados das cumarinas, 

como novobiocina e clorobiocina, são antimicrobianos que 

atuam inibindo a DNA-girase, impedindo o processo de 

replicação do DNA na célula bacteriana (SINGH et al., 2017). 

Alguns estudos relatam que a atividade antibacteriana da 

cumarina pode estar relacionada à supressão da sinalização 

quorum sensing (QS) e ação antibiofilme, apresentando um 

potencial anti-infeccioso não tóxico natural. As cumarinas 

podem atingir esse sistema de comunicação bacteriana, 

reduzindo a expressão de fatores de virulência e a formação de 

biofilmes. Esse mecanismo pode conferir menor pressão 

seletiva em comparação aos antibióticos comumente utilizados 

(REEN, 2018).  

Um amplo espectro de atividade antivirulência foi 

revelado para compostos simples de cumarina. Lee et al. (2014) 

investigaram o papel de oito diferentes cumarinas na atividade 

antibiofilme contra a cepa E. coli O157. Todas as substâncias 

testadas reduziram, de alguma forma, a sinalização QS e, 

dentre elas, a cumarina (1,2-benzopirona) atingiu valor de 80% 

na inibição do biofilme. 

Apesar das estruturas das cumarinas natural e sintética 

serem muito semelhantes, diferenciando-se apenas na 

presença de uma hidroxila, elas apresentaram atividades 

distintas nas linhagens testadas. A cumarina é protótipo da 3-

hidroxicumarina, que apresenta uma hidroxila na posição três 

do protótipo. A adição desse radical na molécula pode 
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influenciar na sua atividade sobre as bactérias, possivelmente, 

por modificar interações com o alvo. 

As inúmeras atividades farmacológicas das cumarinas 

dependem da sua estrutura central e do padrão de substituição 

(STEFANACHI, 2018). A comparação entre as diferentes 

estruturas moleculares e suas atividades biológicas, após 

modificações estruturais no protótipo, é utilizada para o 

desenvolvimento de novos fármacos e indica o que há na 

molécula que gera efeito terapêutico e toxicológico. A relação 

entre a estrutura química e a atividade biológica desempenhada 

por esse fármaco pode ser determinada qualitativamente, essa 

análise é conhecida como Relação Estrutura-Atividade (REA) 

(AVER, 2015). 

Assim, levando em consideração a atividade 

antimicrobiana dessas substâncias, a cumarina mostrou-se 

mais relevante que a 3-hidroxicumarina, pois conseguiu inibir 

todas as linhagens testadas em uma concentração menor que 

7,8 μg/mL, enquanto que a 3-hidroxicumarina inibiu na 

concentração de 31,25 μg/mL. Contudo, o tipo de efeito para 

ambas foi igual em cinco linhagens, diferenciando-se apenas 

em relação a uma linhagem, a E. coli 2536, que foi bactericida 

para  a cumarina e bacteriostático para 3-hidroxicumarina. 

Embora não estabelecido o mecanismo de ação 

antibacteriana das cumarinas, o grupo lactona confere à 

molécula a capacidade de produzir fortes ligações polares, 

como ligação de hidrogênio e interação dipolo-dipolo ou até 

mesmo acilar alvos proteicos de forma covalente, inibindo 

algumas enzimas. Além disso, enzimas esterases podem abrir 

o anel lactona e os compostos resultantes dessa hidrólise 
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podem ser os responsáveis pela atividade biológica obervada 

(STEFANACHI, 2018). 

Existe uma classificação para materiais vegetais com 

base nos resultados de CIM que considera como um inibição 

forte, CIM até 500 μg/mL inibição moderada, CIM entre 600 e 

1500 μg/mL e inibição fraca, CIM acima de 1600 μg/mL 

(ALIGIANIS et al., 2001). Assim, a cumarina e a 3-

hidroxicumarina se enquadram na classificação de inibidores 

fortes para todas as linhagens testadas.  

O cloranfenicol é um antibiótico que atua por inibição de 

síntese proteica bacteriana e possui um amplo espectro, sendo 

eficaz contra microrganismos Gram-positivos e Gram-

negativos, incluindo a Escherichia coli (TORTORA et al., 2017). 

Entretanto, já foi apresentada resistência de cepas da E. coli a 

esse antibiótico, o que pode estar ligado ao fato de sua maior 

aplicação médica pelo seu amplo espectro, quando comparada 

aos de espectros reduzidos. 

O antibiótico cloranfenicol apresenta característica de 

mielossupressão quando utilizado em altas doses, tendo como 

um dos seus efeitos colaterais a aplasia da medula, que pode 

levar à falência da medula óssea (FREITAS, 2016). Assim, para 

reduzir os riscos dos efeitos colaterais, a duração do tratamento 

deve ser a menos prolongada possível e o uso desse fármaco 

deve ser reservado para infecções graves, em que outros 

antibióticos menos tóxicos são ineficazes (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). 

Tendo em vista a toxicidade do cloranfenicol de outros 

antimicrobianos licenciados, associações dessas drogas com 

cumarinas ou até mesmo a substituições, no tratamento de 

infecções, poderá diminuir os riscos  e ser benéfico à saúde 
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humana. Já que os compostos cumarínicos apresentam amplo 

espectro, baixa toxicidade e menores propriedades à 

resistência (DETSI et al., 2017). 

Infecções causadas por bactérias Gram-negativas, 

protagonistas de infecções comuns, como é o caso da E. coli 

em infecções do trato digestivo e urinário, apresentam uma 

maior dificuldade para tratamento. Esse problema ocorre devido 

à dificuldade de entrada de várias moléculas de antibióticos 

pela membrana externa dessas bactérias, que age como 

barreira, diminuindo a permeabilidade a substâncias, como 

também, o espaço periplasmático contém enzimas que são 

capazes de degradar moléculas vindas de fora da célula, 

caracterizando-se como mecanismos de resistência (OLIVEIRA 

et al., 2017). Além disso, as Gram-negativas, são as que mais 

sofrem modificações no sentido de adquirir resistência 

(ANVISA, 2015). 

As bactérias Gram-negativas como A. baumannii, P. 

aeruginosa, K. pneumoniae e E. coli estão classificadas como 

prioridade crítica de resistência, destacando-se ainda mais a 

urgência para a produção de novos antibióticos, especialmente 

para esse tipo de bactéria (SHRIVASTAVA et al., 2018). 

Com isso, é importante determinar a atividade de 

compostos como a cumarina e seus derivados sintéticos sobre 

bactérias Gram-negativas de importância clínica, inovando as 

alternativas terapêuticas ou complementando as já existentes, 

avaliando o efeito das associações com antibióticos licenciados 

amplamente utilizados. Visto que esse constituinte químico 

apresenta toxicidade mínima para as células humanas e já vem 

sendo amplamente utilizados, na indústria farmacêutica, na 

produção de medicamentos para outros fins terapêuticos, como 
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os de ação anticoagulante, anti-inflamatória, expectorante e 

broncodilatadora (SANTOS, 2013; ALVES, 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

Através da avaliação antibacteriana das cumarinas 

frente às linhagens de E. coli do presente estudo, pode-se 

concluir que a cumarina e a 3-hidroxicumarina apresentaram 

atividade semelhante a do antibiótico licenciado. Ambas 

inibiram fortemente todas as linhagens testadas em 

concentrações equiparáveias às do cloranfenicol. 

Não foi possível determinar a CIM para a cumarina, 

indicando que a concentração capaz de inibir as cepas estava 

abaixo da menor concentração testada.  

As duas substâncias mostraram ter o mesmo tipo de 

efeito, bacteriostático ou bactericida, para cinco das seis 

linhagens testadas, diferenciando-se apenas para a E. coli 

ATCC 2536, configurando-se como bactericida para  a 

cumarina e bacteriostático para 3-hidroxicumarina. 

Nesse contexto, os compostos cumarínicos apresentam 

grande potencial farmacoterapêutico, mostrando atividade 

antibacteriana significativa contra as cepas testadas, sendo 

moléculas promissoras para o desenvolvimento de novos 

fármacos. E, que embora o mecanismo de ação dessas 

substâncias ainda não esteja totalmente esclarecido, dado o 

crescente aumento do número de patógenos resistentes, há a 

necessidade de estudos e pesquisas para suprir o mercado de 

novas classes de antibióticos capazes de minimizar e melhorar 

esse grande problema de saúde pública que é a resistência 

bacteriana.  
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RESUMO: A pesquisa de novos fármacos é uma atividade 
contínua, que visa desde o desenvolvimento de protótipos à 
possíveis medicamentos, com melhor efeito farmacológico, 
menor toxicidade e poucos ou nenhum efeito adverso.  O 
aumento na incidência de infecções fúngicas, a exemplos de 
candidíases, frequentes em ambiente hospitalar, 
principalmente nos sítios cirúrgicos (do trato sanguíneo e 
urinário); das limitações das classes de fármacos presentes no 
mercado, causando diversos efeitos colaterais e até mesmo a 
morte, como também, da resistência microbiana associada aos 
mesmos, faz com que se busquem novas alternativas e/ou 
adjuvantes para o tratamento. Os derivados dos ácidos 
hidroxicinâmicos e hidroxibenzóicos são largamente utilizados 
na indústria química, e há relatos na literatura de diversas 
atividades biológicas associadas aos mesmos, inclusive 
atividade antifúngica frente a espécie candida albicans, a de 



DERIVADOS HIDROXICINÂMICOS E HIDROXIBENZÓICOS COMO FONTE DE 

NOVOS FÁRMACOS FRENTE Á ESPÉCIE CANDIDA ALBICANS: UMA REVISÃO 

 
 

maior prevalência e a principal responsável pelas micoses em 
humanos entre os vários tipos do gênero Candida. Neste 
contexto, tendo em vista novas possibilidades, faz-se 
necessário o desenvolvimento de fármacos mais eficazes e 
menos tóxicos para uma terapêutica eficiente e segura. Sendo 
assim, o objetivo do presente estudo foi realizar uma breve 
revisão bibliográfica sobre a espécie candida albicans, 
tratamento presente no mercado, resistência microbiana e 
derivados hidroxicinâmicos e hidroxibenzóicos como possíveis 
fontes de novos fármacos. 
Palavras-chave: Novos fármacos. Candida albicans. 

Resistência microbiana. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A incidência de infecções fúngicas vem apresentando um 

alto crescimento devido a grande quantidade de pacientes 

imunocomprometidos, como aqueles submetidos a cirurgias, 

transplantes, portadores da Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA) e uso de antibioticoterapia ampla e 

prolongada, confirmados em dados epidemiológicos que 

mostraram que os fungos do gênero Candida são os principais 

responsáveis pelas micoses, podendo ainda causar desde 

infecções superficiais até sistêmicas em humanos 

(SAVASTANO et al., 2016). Entre as principais epécies de 

Candida estão: C. albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. 

parapsilosis e C. glabrata (COSTA, 2015), sendo a candida 

albicans a de maior prevalência (LIN et al., 2017).  

Atualmente, a Candidíase constitui a infecção fúngica 

oportunista mais comum, sendo frequente no ambiente 
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hospitalar, principalmente nos sítios cirúrgicos, do trato 

sanguíneo e urinário (PEIXOTO et al., 2014). 

Infecções fúngicas pelo gênero Candida, são tratadas 

através de medicamentos administratos por diferentes vias de 

uso tópico, oral e parenteral. O tratamento disponível é 

realizado com 4 classes de agentes antifúngicos: azóis, 

poliênicos, equinocandinas e análogos de pirimidinas 

(FUENTEFRIA et al., 2018). Porém, o uso de medicamentos 

antifúngicos muitas vezes inadequado, abre espaço para o 

surgimento de microrganismos resistentes a estas classes de 

medicamentos.  

O interesse por terapias alternativas e o uso terapêutico 

de produtos naturais vêm crescendo, especialmente por 

derivados de plantas, que acompanham a história humana 

desde civilizações antigas. O uso terapêutico de plantas sempre 

foi profundamente estudado no âmbito científico e, têm 

adquirido cada vez mais espaço na medicina moderna, se 

renovando enquanto progride como área de estudo devido ao 

aparecimento dos mais variados adventos tecnológicos, 

permitindo investigações mais exatas e precisas sobre a 

composição química das mesmas (NEWMAN; CRAGG, 2016). 

Os fenilpropanóides são compostos que possuem 

grande importância nas respostas do estresse biótico das 

plantas (IRANI et al., 2019). Dentre as classes destes, estão os 

ácidos fenólicos que são divididos em ácidos hidroxicinãmicos 

e hidroxibenzóicos. Os derivados dos ácidos hidroxicinâmicos e 

hidrobenzóicos  são largamente utilizados na indústria química, 

em produtos de consumo e até mesmo em produtos 

farmacêuticos como conservantes antimicrobianos, e também 

relatados na literatura com diversas atividades biológicas: 
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antimicrobiana, antifúngica,  antioxidante, proteção UV e 

repelentes (KOLAJ et al., 2018), anti-inflamatória, 

antitrombótica, cardioprotetora e vasodilatadora (PAULA et al., 

2018). 

Desta forma, devido ao pouco arsenal de moléculas 

viáveis para o tratamento, como também as limitações 

associadas as mesmas, tais como resistência, pequeno 

espectro de ação, interações com outras drogas, perfil 

farmacocinético limitado, custo elevado, efeitos tóxicos, e ao 

mesmo tempo a possibilidade de ser ter novas alternativas para 

o tratamento, faz-se necessário o estudo e pesquisa de 

compostos bioativos que possam vir a serem utilizados no 

desenvolvimento de novos fármacos antifúngicos. Sendo 

assim, o presente estudo têm por objetivo realizar uma breve 

revisão bibliográfica sobre a espécie Candida albicans, 

tratamento presente no mercado, limitações associados a 

estes, resistência microbiana e a utilização de produtos naturais 

como os ácidos hidroxicinâmicos e hidroxibenzóicos e seus 

derivados como possíveis fontes de novos fármacos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases 

de dados Science Direct, PubMed, SciELO e Google 

Acadêmico, que incluiu artigos de revisão e experimental 

publicados ao longo dos últimos 5 anos, utilizando os seguintes 

descritores: Candida, Candida albicans, candidíase, derivados 

benzoicos e derivados cinâmicos. Como critério de inclusão, 

definiu-se a utilização de artigos completos publicados em 

português e inglês, e ano da publicação do artigo. Os critérios 
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de exclusão foram artigos que não estavam disponíveis na 

íntegra e sem consonância com a temática de estudo. Após a 

seleção, conforme os critérios de inclusão e exclusão, os artigos 

foram lidos e, ao final da revisão, foi utilizado um total de 41 

artigos considerados relevantes para o estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Candida albicans  

 

A incidência de infecções fúngicas vem apresentando um 

alto crescimento devido a grande quantidade de pacientes 

imunocomprometidos, como pacientes submetidos a cirurgias, 

transplantes, portadores da SIDA e uso de antibioticoterapia 

ampla e prolongada confirmados em dados epidemiológicos 

que mostraram que os fungos do gênero Candida são os 

principais responsáveis pelas micoses, podendo ainda causar 

desde infecções superficiais até sistêmicas em humanos 

(SAVASTANO et al., 2016). 

O gênero Candida pertence ao reino Fungi, divisão 

Eumycota, filo Deuteromycota, ordem Cryptococcales, classe 

Blastomycetes, família Cryptococcacea, e apresenta entre 150 

a 200 diferentes espécies (NEPPELENBROEK et al., 2014). 

Fazem parte da microbiota endógena humana que habita  

mucosa vaginal, gastrointestinal, orofaringe e pele, vivendo 

como comensais. Porém, quando essa harmonia é rompida, 

podem causar patogenias que variam de uma simples 

manifestação inflamatória local até micoses sistêmicas, que 

podem levar o indivíduo a óbito (HOFS et al., 2016).  Nos seres 

humanos, há relatos de que aproximadamente 20 destas são 
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agentes etiológicos, dos quais entre os principais estão: C. 

albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis e C. glabrata 

(COSTA, 2015), sendo a Candida albicans o de maior 

prevalência (LIN et al., 2017).  

Candida albicans constitui um fungo polimórfico que 

apresenta diferentes morfologias (levedura, tubos germinativos, 

pseudo-hifas, hifas verdadeiras e clamidósporos) dependentes 

de fatores ambientais e disponibilidade de nutrientes, que estão 

estão intrisicamente relacionadas a virulência do microrganismo 

(POLKE et al., 2015; SAWANT; KHAN, 2017). 

Macroscopicamente é caracterizada por apresentar colônias 

úmidas, cremosas e odor específico, podendo ser liso ou 

rugoso, e branco-amarelada em meio de cultura ágar 

Sabouraud. Cresce na faixa de temperatura de 20 a 38 ºC e  pH 

de 2,5 até 7,5. Ao microscópio é possível observar que se 

apresentam na forma de leveduras esféricas, ovóides 

(blastoconídeos) ou alongadas, com comprimento de 3 a 5 µm 

de diâmetro, apresentando-se Gram-positivas quando 

submetidas a coloração Gram (LU et al., 2014).  

Na maioria dos casos, o primeiro contato da espécie C. 

albicans com os humanos acontece no nascimento, pela 

passagem no canal vaginal, onde o fungo coloniza a cavidade 

oral e o trato gastrointestinal inferior do recém-nascido, 

passando a viver de forma comensal, neste momento sendo 

parte da microbiota normal dos indivíduos (PEIXOTO et al., 

2014). A etapa patogênica de C. albicans dependerá de fatores 

de virulência (desenvolvimento de biofilmes, hidrofobicidade da 

superfície celular, transição morfológica) deste e da imunidade 

do hospedeiro (ZANNI et al., 2017). 
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Candidíase 

 

Atualmente, a Candidíase constitui a infecção fúngica 

oportunista mais comum, sendo frequente no ambiente 

hospitalar, principalmente nos sítios cirúrgicos, do trato 

sanguíneo e urinário. Seu quadro clínico varia de acordo com o 

estado do paciente, aqueles saudáveis manisfetam apenas 

infecção nas mucosas ou pele, já aqueles que se encaixam em 

grupos de risco, podem ter o comprometimento de vários 

órgãos e evoluir a nível sistêmico (PEIXOTO et al., 2014).  

As manifestações clínicas da candidíase podem ser 

divididas em: candidíase cutâneo-mucosa e candidíase 

sistêmica. A primeira acomete unhas, mucosas e pele e, 

apresenta como fatores favoráveis a sua “instalação”: áreas 

úmidas do corpo (axilas e virilhas), alterações na microbiota 

anfibiôntica após administração de antibióticos de uso 

prolongado, pH baixo das secreções salivares, hipertrofia das 

papilas da língua e o uso de próteses dentárias. A segunda 

compreende a candidemia, caraceterizada pela presença do 

patógeno no sangue e a candidíase de tecido profundo, que 

pode causar infecção em diferentes órgãos, como rins, coração, 

pulmão, dentre outros (MELLINGHOFF et al., 2018; SBRANA 

et al., 2018).  

Nas infecções orais, acredita-se que a C. albicans seja a 

principal espécie  presente na cavidade bucal das pessoas e, é 

caracterizada pela presença de estomatites e até formas graves 

como a candidíase hiperplásica crônica (BERBERI et al., 2015).  

A candidíase vulvovaginal (CVV) é um dos achados mais 

rotineiros nos exames ginecológicos. Sendo a espécie C. 

albicans o principal agente etiológico, responsável pela maioria 
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dos casos. A alta taxa de recorrência, (pelo menos três 

infecções anuais) e a resistência antifúngica têm tormando o 

tratamento dessa doença um constante desafio (DOVNIK et al., 

2015).  

A Candida albicans é a espécie prevalente nos casos de 

candidíase sistêmica, sendo a  maioria dos casos de origem 

endógena, o que acredita que a contaminação seja via trato 

gastrintestinal e em situações onde ocorre contaminação 

através de fontes exógenas, os principais veículos 

contaminates são materiais médico-hospitalares infectados 

(MCCARTY; PAPPAS, 2015).  

 

Tratamento e resistência dos antifúngicos disponíveis no 

mercado 

 

Os medicamentos antifúngicos tem uma grande 

possibilidade de originar reações indesejáveis no hospedeiro, 

uma vez que o indivíduo infectado e o patógeno são seres 

eucariontes, ou seja possuem semelhanças biológicas, o que 

justifica o limitado número de alvos moleculares viáveis, 

dificultando assim, o desenvolvimento de novos antifúngicos 

(SCORZONI et al., 2017).  

No tocante a resistência antifúngica, a descontinuidade 

do tratamento, como também o desenvolvimento de resistência 

levam a infecções periódicas. Casos de resistência têm sido 

observados para todos os fármacos antifúngicos, podendo 

ainda ocorrer resistência cruzada (DELARZE; SANGLARD, 

2015). O fato de um certo fungo não ser vulnerável a um 

determinado medicamento antifúngico pode ser confirmada em  

testes in vitro, onde pode ser classificada em resistência 
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intrínseca, quando o fungo apresenta resistência mesmo sem 

ter sofrido exposição ao antifúngico, e adquirida, quando o 

fungo desenvolve resistência ao ser exposto periodicamente ao 

medicamento antifúngico (SANGUINETTI et al., 2015). 

Infecções fúngicas pelo gênero Candida, são tratadas 

através de medicamentos administratos por diferentes vias: uso 

tópico, oral e parenteral. O tratamento disponível é realizado 

com 4 classes de agentes antifúngicos: azóis, poliênicos, 

equinocandinas e análogos de pirimidinas. As espécies de 

Candida podem ser resistentes aos medicamentos antifúngicos 

usados para proposta terapêutica e profilática, tornando 

necessário  a identificação do agente etiológico e dos achados 

laboratoriais para direcionamento da terapia adequada 

(FUENTEFRIA et al., 2018). 

Os azóis são subdivididos em imidazóis e triazóis 

(CAMPOY; ADRIO, 2017). Antifúngicos imidazólicos, como 

miconazol e cetoconazol, não são empregados para uso 

sistêmico por se apresentarem potencialmente tóxicos a níveis 

hepáticos e hormonal, além de graves efeitos adversos. Devido 

a essas limitações surgiram os tiazois, a exemplo do fluconazol 

e itraconazol que são usados na profilaxia e tratamento de 

infecções superficiais e sistêmicas (MOURAD; PERFECT, 

2018). Ambos os fármacos, devido a sua natureza fungistática 

ao invés de fungicida, apresentam limitações terapêuticas e 

aumentam a resistência aos azóis (SEYEDMOUSAVI et al., 

2017), além de causarem distúrbios eletrolíticos, efeitos tóxicos 

no fígado, tratogastrointestinal e coração, causam ainda 

alopecia e lábios rachados (MOURAD; PERFECT, 2018). 

Entre os poliênicos, destacam-se a nistatina, utilizada 

nas infecções superficiais e de mucosas e a anfotericina B, 
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apenas utilizada em casos sistêmicos, ligam-se ao ergosterol 

formando poros, fazendo com que a célula fúngica perde seus 

componentes, o que culmina na morte do patógeno. A 

anfotericina B possui efeitos adversos graves como 

nefrotoxicidade (CARMONA; LIMPER, 2017; LIU et al., 2018). 

As equinocandinas agem através de inibição enzimática, 

na síntese de polissacarídeos essenciais para a parede celular 

fúngica, causando a morte e lise celular. São exemplos dessa 

classe a caspofungina e micafungina, usadas no tratamento de 

candidíase invasiva, as quais são bem  toleradas e apresentam 

bem menos efeitos adversos que as outras classes. Porém, 

alguns estudos demonstraram que algumas espécies de 

Candida desenvolveram mecanismos que as deixam menos 

vulneráveis às equinocandinas (MAUBON et al., 2014; 

CARMONA; LIMPER, 2017; SAWANT; KHAN, 2017).  

A classe mais recente de medicamentos antifúngicos é 

representada pelos análogos de pirimidinas, sendo o principal 

representante a 5-Flucitosina (5-FC), a qual interfe na síntese 

de DNA e proteína das células fúngicas. É geralmente 

administrada em associação com outros antifúngicos, possui 

baixa disponibilidade, é vulnerável a aquirir resistência durante 

o período de tratamento e apresenta alguns efeitos adversos, 

como leucopenia e hepatoxicidade (MOURAD; PERFECT, 

2018; PEA; LEWIS, 2018). Desta forma diante do limitado 

arsenal terapêutico, como também da vulnerabilidade a adquirir 

resistência dos medicamentos disponíveis no mercado, faz-se 

necessário o estudo e a síntese de novos candidatos 

antifúngicos para se garantir mais opções de tratamento, 

eficácia e segurança do mesmo.  
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Terapia combinada 

 

Estudos de associação entre antifúngicos diferentes 

permitem viabilizar uma terapia de êxito onde as monoterapias 

não conseguiriam resultados satisfatórios. Diante do aumento 

do número de infecções fúngicas caracterizadas pelo difícil 

tratamento e pelo surgimento de novas cepas multi-resistentes, 

surge a necessidade de se desenvolver tratamentos 

alternativos e/ou adjuvantes para as infecções sistêmicas (HAN 

et al., 2016). 

A síntese de produtos vem ganhando cada vez mais 

espaço quando se fala em novos fármacos, uma vez que 

oferece alternativas com baixo custo e respostas rápidas em 

relação aos medicamentos desenvolvidos a partir de técnicas 

de biologia molecular, por exemplo. Além disso, as novas 

estruturas  advém de  modificações e otimização de moléculas 

com atividade biológica conhecida, afim de serem mais 

eficazes, seletivas e como menos efeitos adversos que os seus 

protótipos. Apesar de escassos, alguns trabalhos de pesquisa 

já direcionam seu foco para a avaliação da atividade antifúngica 

de produtos de origem natural utilizados isoladamente e em 

associação a fármacos já utilizados contra cepas resistentes de 

Candida, demonstrando um horizonte de novos estudos e 

possibilidades promissoras na descoberta de novos 

tratamentos (HAN et al., 2016). 

 

Produtos naturais 

 

Atualmente, há aumento do interesse por terapias 

alternativas e o uso terapêutico de produtos naturais, 
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especialmente por derivados de plantas. Acompanhando a 

história humana desde civilizações antigas, o uso terapêutico 

de plantas sempre foi profundamente estudado no âmbito 

científico e têm adquirido cada vez mais espaço na medicina 

moderna, se renovando enquanto progride como área de 

estudo devido ao aparecimento dos mais variados adventos 

tecnológicos, permitindo investigações mais exatas e precisas 

sobre a composição química de plantas utilizadas, assim como 

analisar, qualificar e quantificar suas atividades biológicas 

pressupostas sempre com o objetivo de oferecer novas 

alternativas terapêuticas cada vez mais seguras e eficientes 

para diversas doenças humanas existentes (NEWMAN; 

CRAGG, 2016). 
 

Derivados hidroxicinâmicos e hidroxibenzóicos  

 

Os fenilpropanóides são compostos que possuem 

grande importância nas respostas do estresse biótico das 

plantas (IRANI et al., 2019). As enzimas que estão envolvidas 

na via metabólica dos fenilpropanoides são a fenilalanina 

amônia-liase, 4-cumarato- CoA ligase, hidroxilase 4-cinamato e 

chalconas isomerases (WANG et al., 2020). A presença de 

hidroxilas fenólicas confere aos compostos fenólicos atividade 

antioxidante, antialergênica, antiarteriogênica, anti-inflamatória, 

antimicrobiana, antitrombótica, cardioprotetora, vasodilatadora 

e antifúngica (PAULA et al., 2018). 

São classificados em três diferentes grupos de acordo 

com sua estrutura, tais classes são: flavonoides, taninos e 

ácidos fenólicos. Os ácidos fenólicos que são o objetivo do 

presente estudo, são caracterizados por conter em sua 
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estrutura, além do grupo fenol, um grupo de ácido carboxílico. 

Alguns são encontrados na natureza em várias formas, tais 

como ácidos, ésteres e amidas. Muitos estudos têm sido 

realizados para o desenvolvimento de métodos de preparação 

destes compostos, devido à sua grande variedade de atividades 

biológicas, tais como antimicrobiana, antifúngica, antioxidante, 

proteção UV e repelentes. Apresentaram grande potencial 

bioativo frente a espécies de fungos pertencentes ao gênero 

Candida, em especial a espécie Candida albicans. Esses 

compostos podem ser derivados do ácido hidroxibenzóico ou 

do ácido hidroxicinâmico (KOLAJ et al., 2018).  

Os ácidos hidroxicinâmicos, consistem em ácido 

carboxílico aromático (C6-C3), Figura 1, encontrados 

normalmente na forma trans. Estes são formados a partir da via 

chiquimato, a partir de reações de hidroxilação e metilação do 

ácido p-cumárico e, são comumente encontrados em frutas, 

cereais, café e bebidas de origem vegetal, sendo mais 

abundantes que os ácidos hidroxibenzóicos (DELARZE et al., 

2015).  

Figura 1: Estrutura química do ácido hidroxicinâmico. 

 

 
 

Fonte: autor.  
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Exemplos de ácidos hidroxicinâmicos são p-cumárico, 

caféico e ferúlico (DELARZE et al., 2015). Possuem diversas 

aplicabilidades tanto na medicina, quanto na indústria química 

(GAO et al, 2019). Guzman (2014), detalhou relatos referentes 

a atividade antimicrobiana dos ácidos cinâmicos e seus 

derivados, dentre eles, os ésteres derivados do ácido p-

cumárico, metil, etil e isopropil p-cumarato, apresentaram 

atividade frente a espécie de candida albicans (GUZMAN, 

2014). Em outro estudo, foram preparados oito derivados 

ésteres lineares do ácido caféico, apresentando diferenças no 

número de átomos de carbonos que constituiam cada molécula, 

com variações de um a oito átomos de carbono, foi comprovado 

que tods os derivados apresentaram atividade fungicida contra 

C. albicans ATCC 90028 (SARDI et al., 2016).  De Vita et al. 

(2016)  sintetizou derivados ésteres do ácido caféico, com 

cadeias lineares, ramificadas com um a três átomos de 

carbono, e contendo radical de anel aromático com substituinte 

metoxila, todos se mostraram fungicidas contra C. albicans 

ATCC 10231. 

Os ácidos hidroxibenzóicos por sua vez, são formados a 

partir de intermediários no início da via do chiquimato, possuem 

como estrutura química básica: um anel aromático ligado ao 

grupamento carboxílico (-COOH) que pode ser observada na 

figura 2. Em seus derivados podem ser observados 

substituintes no anel como hidroxilas (-OH), metoxilas (-OCH3) 

e metilas (-CH3)  (DEL OLMO et al., 2015). 
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Figura 2: Estrutura química do ácido hidroxibenzóico.    

 

 
 

Fonte: autor. 

 

Dentro do grupo dos ácidos hidroxibenzóicos, destacam-

se: ácido vanílico, ácido elágico e ácido gálico (PAIVA, 2014). 

Os derivados do ácido benzóicos podem ser achados tanto 

naturalmente como sintetizados quimicamente e são 

vastamente empregados em âmbitos industriais (LI et al., 2018). 

Na indústria, são usados principalmente como conservante e/ou 

aromatizantes, em alimentos, cosméticos e produtos 

farmacêuticos, para impedir o crescimento de bactérias, 

leveduras e bolores (FUJIYOSHI et al., 2018;TIMOFEEVA et 

al., 2018). 

Quanto a sua atividade biológica, na literatura há relatos 

de atividade antioxidante, antinflamatória, antiviral, 

antibacteriana e também antifúngica. Derivados benzóicos são 

considerados compostos de baixa toxicidade (NGUYEN et al., 
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2015; REFAAT et al., 2015). Teodoro et al. (2015), observaram 

que o  ácido gálico (GA), um composto bioativo natural, 

apresentou atividade antifúngica promissora frente espécies 

de C.  albicans. Em outro estudo foi relatado que o ácido 

elágico, derivado dimérico de ácido gálico, originário de plantas 

e encontrado em ervas, frutas e legumes também apresentou 

ação promissora contra Candida albicans (BRIGHENTI et al., 

2017). Em estudo realizado por Promsong et al. (2015), foi 

sugerido que o ácido elágico poderia ainda auxiliar na 

restauração e melhora na imunidade inata da mucosa, 

prevenindo possíveis infecções. Este composto, apresentou 

ainda  citotoxicidade de baixa a moderada, evidenciando assim 

seu uso terapêutico. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os compostos fenólicos têm mostrado ação efetiva em 

estudos farmacológicos. Certamente, pela grande aplicação 

biológica como agentes antimicrobianos, antifúngicos e 

antiparasitários, pois estas propriedades estão sempre 

presentes na grande maioria de tais compostos. Dessa forma, 

conforme descrito na literatura, pode-se registrar que os 

derivados fenilpropanóides possuem grandes perspectivas na 

produção de fármacos eficazes para o tratamento de doenças 

infecciosas.  

O uso de um medicamento natural, com baixa toxicidade, 

ocasionaria menos reações adversas para o paciente e seria 

vantajoso pelo baixo custo. Chama-se atenção para a 

necessidade de estudos referentes à sua toxicidade assim 

como experimentos in vivo para confirmação das atividades 
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biológicas observadas em ensaios preliminares in vitro. Os 

ácidos fenólicos apresentam uma fonte importante de 

compostos que atuam combatendo agentes infecciosos, tendo 

em algumas espécies sua eficácia comprovada cientificamente. 
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RESUMO: Atualmente, infecções invasivas provocadas por 
fungos são uma causa importante de morbimortalidade 
humana, particularmente para populações com imunidade 
comprometida e vulnerável. Ao mesmo tempo, há  uma 
escassez de tratamentos e agentes antifúngicos disponíveis 
para combater esses patógenos fúngicos. Reduzir a toxicidade, 
aumentar a biodisponibilidade, melhorar o espectro antifúngico 
e combater a resistência são desafios que motivam a busca por 
novos agentes antifúngicos. Diante disto, o objetivo desse 
trabalho foi promover a síntese e caracterização estrutural do 
etil 2-(4-(fenoximetil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)acetato, bem como 
sua avaliação frente a quatro cepas fúngicas do gênero 
Candida. Este derivado triazólico foi obtido em 3 horas com 81% 
de rendimento e sua caracterização espectroscópica 
corroborou com os dados da literatura. A CIM obtida após os 
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ensaios antifúngicos foi de 512 µg/mL para Candida albicans, 
Candida glabrata e Candida parapsilosis. Porém, para Candida 
tropicalis, o 1,2,3-triazol não inibiu o crescimento fúngico nas 
concentrações testadas. Apesar desses resultados, um estudo 
de associação do 1,2,3-triazol com um fármaco de referência, é 
uma alternativa interessante para trabalhos futuros, uma vez 
que esse estratégia, conhecida como terapia combinada, tem 
apresentado contribuições significativas para compostos com 
fraca atividade antifúngica e tem potencializado a atividade de 
agentes antifúngicos já existentes.   
Palavras-chave: 1,2,3-triazol. Atifidade antifúngica. Candida.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os fungos do género Candida, além de desencadearem 

candidíases superficiais (cutâneas e mucocutâneas), também 

alcançam a corrente sanguínea, provocando candidemia, 

acometendo tecidos profundos provocando as candidíases 

invasivas (VIEIRA; NASCIMENTO, 2017). 

Nos últimos anos, as infecções fúngicas invasivas vêm 

crescendo e têm se transformado em umas das principais 

causas de morbidade e mortalidade, tornando-se, portanto, 

uma ameaça à saúde pública. Dentre as principais causas que 

levaram a esse cenário, pode-se elencar o crescente aumento 

da população imunocomprometida e vulne Remover essa 

vírgula rável portadora de HIV/AIDS, o aumento do uso de 

drogas imunossupressoras durante o transplante de órgãos e 

durante o tratamento do câncer, o uso a longo prazo dos 

corticosteróides e uso indiscriminado de antibióticos 

(PERFECT, 2017). Essas infecções fúngicas invasivas são 
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acompanhadas por taxas de mortalidade altas. As estimativas 

atuais indicam que existem aproximadamente 300 milhões de 

infecções fúngicas invasivas com risco de vida anualmente, 

resultando em 1,6 milhões de mortes (BONGOMIN et al., 2017; 

EDITORIAL, 2017). 

Os microrganismos patogênicos mais comuns nos seres 

humanos são espécies dos gêneros Aspergillus, Candida, 

Cryptococcus, Pneumocystis jirovecii e diversas espécies de 

fungos dimórficos (CORTÉS et al., 2019). Dentre estas, as 

espécies de Candida são os agentes etiológicos fúngicos mais 

prevalentes de infecções invasivas potencialmente fatais 

(chamadas candidíase), representando aproximadamente 19% 

das infecções em unidades de terapia intensiva de vários 

países desenvolvidos e em desenvolvimento (IRFAN et al., 

2017). A Candida albicans, em especial, é responsável por 80% 

de todas as formas de candidíase humana e é uma das 

principais causas de infecções nosocomiais, com taxas de 

mortalidade muitas vezes superiores a 40%, mesmo após 

tratamento (REVIE et al., 2018). Contudo, as infecções por 

espécies de C. tropicalis, C. parapsilosis e C. glabrata, 

coletivamente chamadas de não-albicans (CNA), apresentaram 

um aumento significativo nos últimos anos (KOLACZKOWSKA; 

KOLACZKOWSKI, 2016; WU et al., 2017). 

Para o tratamento de candidíases superficiais, poderão 

ser utilizados agentes antifúngicos tópicos ou sistémicos e no 

tratamento de candidíases invasivas, são administrados 

fármacos sistémicos que estão agrupados em classes distintas, 

conforme o seu alvo celular (VIEIRA; NASCIMENTO, 2017). 
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 Atualmente, quatro classes principais de agentes 

antifúngicos são utilizadas como medicamentos para infecções 

fúngicas invasivas: os triazóis que bloqueiam a síntese do 

ergosterol da membrana plasmática; os polienos como a 

anfotericina B e a nistantina, que rompem a membrana 

plasmática fúngica ao se ligar ao ergosterol; as alilaminas como 

a flucitosina e naftifina, que bloqueiam a síntese de DNA e RNA; 

e equinocandinas que se ligam e inibem a enzima responsável 

pela síntese do (1-3)-β-D-glucano presente na parede celular 

dos fungos (CORTÉS et al., 2019) 

Apesar desses avanços, o desenvolvimento de novos 

medicamentos antifúngicos teve um declíneo significativo, 

desde 1990 e o arsenal atual de compostos antifúngicos 

disponíveis ancontram-se limitado. O isavuconasol, foi o último 

composto aprovado para o tratamento de algumas micoses em 

2015 (MICELI; KAUFFMAN, 2015), no entanto, nenhuma nova 

classe de antifúngicos foi autorizada para a prática médica 

desde 2006 (DENNING; BROMLEY, 2015). 

A descoberta de novos antifúngicos é desafiadora 

porque, como eucariotos, os fungos contêm relativamente 

poucos alvos diferenciais em relação às células hospedeiras 

humanas que podem ser empregadas para o desenvolvimento 

de novos compostos antifúngicos (MCCARTHY et al., 2017). 

Normalmente, é necessário um longo período de, 

aproximadamente, 8 a 10 anos para que um nova molécula com 

potencial antifúngico seja aprovado para testes clínicos 

(SCORZONI et al., 2017).  

Isso é problemático porque os medicamentos 

antifúngicos atuais são altamente tóxicos, não são 



ETIL 2-(4-(FENOXIMETIL)-1H-1,2,3-TRIAZOL-1-IL)ACETATO: SÍNTESE, 

ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL E AVALIAÇÃO ANTIFÚNCIA FRENTE A ESPÉCIES 

DO GÊNERO CANDIDA 

 
 

suficientemente ativos, possuem biodisponibilidade variável, 

têm interações medicamentosas significativas e, além disso, 

muitos fungos patogênicos desenvolveram resistência aos 

atuais agentes antifúngicos (WIEDERHOLD, 2017). 

No âmbito das novas estratérgias sintéticas para 

preparação de agentes antifúngicos, destacam-se os estudos 

envolvendo os heterociclos 1,2,3-triazólicos. Esses anéis 

triazólicos são conhecidos por sua fácil preparação e por 

apresentar um amplo espectro de aplicações biológicas 

(DHEER; SINGH; SHANKAR, 2017), com destaque para sua 

atividade antifúngica, a qual vem sendo explorada atualmente 

(LIANG et al., 2016; NALAWADE et al., 2019; SARKATE et al., 

2019). 

Diante das limitações e necessidade urgente em 

desenvolver novos agentes antifúngicos, o objetivo desse 

trabalho foi promover a síntese do etil 2-(4-(fenoximetil)-1H-

1,2,3-triazol-1-il)acetato, seguido da sua elucidação estrutural, 

utilizando as técnicas espectroscópicas de Infravermelho (IV), 

Ressonância Margnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H) e 

carbono (RMN 13C). Adicionalmente, foi realizada a avaliação 

frente a quatro cepas fúngicas do gênero Candida. 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os reagentes e solventes utilizados foram obtidos dos 

fornecedores Sigma Aldrich, Cinética e Vetec, geralmente 

usados na sua forma comercial (P.A.). Nos casos em que houve 

a necessidade de purificação, foi utilizado o protocolo de 

Armarego (2017). Assim, o hexano e o acetato de etila foram 
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destilados utilizando coluna de Vigreux antes do uso. Na coluna 

cromatográfica para purificação do composto foi utilizando sílica 

gel 60 (70-230 mesh) como fase estacionária e sistemas de 

Hexano:Acetato de etila como fase móvel. O acompanhamento 

da reação foi realizado através de cromatografia em camada 

delgada (CCD), em que foi utilizado placas prontas de sílica-gel 

contendo indicador fluorescente F254. Para revelação dos 

compostos foi utilizada solução de KMnO4.  

Os espectros de RMN 1H e RMN 13C foram realizados 

utilizando como solvente CDCl3 ou DMSO-d6 e foram 

registrados em um espectrômetro Varian VRMNS 400 MHz. 

Todas as constantes de acoplamento (J) foram descritas em 

hertz (Hz). 

O espectro na região do infravermelho foi registrado em 

um em espectrofotômetro de IV com transformada de Fourier 

no instrumento Bruker Modelo IFS66, sendo as amostras 

preparadas como filmes finos ou pastilhas de KBr. 

 

Procedimento para síntese do (prop-2-in-1-iloxi)benzeno 

(3)  

 

Para a síntese do (prop-2-in-1-iloxi)benzeno foi utilizado 

o procedimento descrito por Li e colaboradores (2019), no qual, 

em um balão de fundo redondo de capacidade de 25 mL o fenol 

(1) (1,0 mmol) foi solubilizado em acetona (5,0 mL) e em 

seguida foi adicionado o K2CO3 (4,0 mmol). Essa mistura 

reacional foi agitada a temperatura ambiente por 30 minutos e 

em seguida aquecida até 70 oC, sendo agitada por mais 30 

minutos. Adicionou-se o 3-bromo-prop-1-ino (2) (1,2 mmol) 
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lentamente e a mistura foi mantida a 70 oC em agitação. Uma 

vez comprovado o término da reação, através da análise por 

CCD, o produto foi extraído da mistura reacional com 

diclorometano (3 x 15 mL) e concentrado à vácuo, resultando 

em um óleo amarelado, sem a necessidade de purificações 

adicionais. 

 

Procedimento para síntese do etil 2-azidoacetato (5)  

 

Para a síntese do etil 2-azidoacetato, utilizou-se o 

protocolo de Liao e colaboradores (2017) com algumas 

adaptações, no qual, em um balão de fundo redondo de 

capacidade de 25 mL foi preparada uma solução do etil-2-

bromoacetato (4) (1,0 mmol) em acetona (3,0 mL) e resfriada a 

aproximadamente 0 ºC. Em seguida, a azida de sódio (8,0 

mmols) foi solubilizada em água (3,0 mL) e adicionada 

lentamente na primeira solução sob agitação. A temperatura foi 

elevada para 60 ºC e mantida sob agitada por 12 horas. Após o 

término da reação, a mistura foi lavada com CH2Cl2 (3 x 15 mL), 

depois com solução saturada de NaHCO3 (50 mL), seca com 

Na2SO4 anidro e concentrada sobre pressão reduzida para 

obtenção do produto na forma de um óleo incolor, sem a 

necessidade de purificações adicionais.  

 

Procedimento para síntese do etil 2-(4-(fenoximetil)-1H-

1,2,3-triazol-1-il)acetato (6)  

 

Para a síntese do etil 2-(4-(fenoximetil)-1H-1,2,3-triazol-

1-il)acetato foi utilizado o procedimento de Sharpess e 
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colaboradores (2002), para isso, em um tubo de ensaio 

adicionou-se o L-(+)-ascorbato de sódio (0,1 mmols, 10 mol%), 

o CuSO4∙5H2O (0,05 mmol, 10 mol%), o (prop-2-in-1-

iloxi)benzeno (3) (1,0 mmol) e o etil 2-azidoacetato (5) (1,1 

mmol). Em seguida, 4,0 mL de água foi adicionada e agitou-se 

essa mistura à temperatura ambiente (282ºC). Finalizada a 

reação, a mistura foi transferida para um funil de separação, 

extraída com acetato de etila (3 x 20 mL), seca com Na2SO4 

anidro e concentrada sob pressão reduzida. O produto foi 

purificado por cromatografia em coluna de vidro utilizadno sílica 

gel (como fase estacionaria) e sistema de Hexano:Acetato de 

etila (na proporção 50:50) como sistema eluente.  

 

Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)  

 

Foram utilizadas quatro cepas fúngicas: Candida 

albicans (ATCC 76885), Candida glabrata (ATCC 90030), 

Candida tropicalis (ATCC 13803) e Candida parapsilosis (ATCC 

22019). A CIM foi realizada pela técnica da microdiluição em 

caldo, utilizando como meio o caldo Sabouraud dextrose 

(CASTRO; LIMA, 2010; CASTRO; LIMA, 2011; CORTEZ et al., 

2015). Utilizou-se inóculo fúngico, contendo aproximadamente 

1-5 x 106 UFC/mL, padronizado de acordo com a turbidez do 

tubo 0,5 da escala de McFarland. A solução da amostra foi 

preparada com o auxílio de DMSO (dimetilsulfóxido) e os testes 

iniciaram com uma concentração de 1024 μg/mL, sendo diluída 

seriadamente 1:2 até a concentração final de 1,0 μg/mL. A 

incubação das placas ocorreu em estufa a aproximadamente 35 

°C, durante 24 horas. A Concentração Inibitória Mínima foi 
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considerada a menor concentração da substância testada, 

capaz de produzir inibição visual do crescimento das cepas 

utilizadas nos ensaios microbiólogos, conforme as normas M27 

do CLSI (2017); fato confirmado pela adição de 20 μL de TTC 

2,0% (2,3,5 trifenil cloreto de tetrazólio) em cada cavidade 

(CASTRO; LIMA, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Apesar de pesquisas significativas sobre agentes 

antifúngicos, os estudos envolvendo a classe dos 1,2,3-triazóis 

ganharam notoriedade nos últimos anos. Uma das principais 

vantagens dessa linha de pesquisa é a fácil preparação desses 

anéis triazólicos e a diversidade de aplicações biológicas que 

eles apresentam. 

 Com base nesses pressupostos, este trabalho envolveu a 

preparação do etil 2-(4-(fenoximetil)-1H-1,2,3-triazol-1-

il)acetato (6), o qual é um compostos pertencente à classe dos 

1,2,3-triazóis. Para preparação desse composto, foram 

necessárias três etapas reacionais, as quais estão resumidas 

na figura 1.  
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Figura 1. Etapas envolvidas na síntese do derivado 1,2,3- 

triazólico (6).  

Fonte: autoria própria.  

 

  Foi necessário realizar a preparação do (prop-2-in-1-

iloxi)benzeno (3) e do etil 2-azidoacetato (5), que são os 

substrados requeridos para formação do etil 2-(4-(fenoximetil)-

1H-1,2,3-triazol-1-il)acetato (6). Nesse caso a primeira etapa 

desse trabalho consistiu na reação de propargilação do fenol 

com brometo de progargila, fornecendo como produto (prop-2-

in-1-iloxi)benzeno (3) após 12 horas de reação com 95% de 

rendimento na forma de um óleo levemente amarelado. A 

segunda etapa envolveu a reação de azidação do etil-2-

bromoacetato com azida de sódio, que levou a formação da etil 

2-azidoacetato (5) em 98% de rendimento na forma de um 

liquido incolor em um tempo reacional de 12 horas. Uma vez 

que os substratos necessários para formação do composto (6) 
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foram sintetizados, partimos para terceira e última etapa que 

consistiu na reação de cicloadição entre a azida orgânica e o 

alcino terminal, catalisada por sulfato de cobre penta-hidratado 

(CuSO4∙5H2O) na presença do L-(+)-ascorbato de sódio 

(NaASc) como agente redutor. O etil 2-(4-(fenoximetil)-1H-

1,2,3-triazol-1-il)acetato (6) foi obtido com 81% de rendimento 

como um sólido branco. A formação do anel triazólico nessas 

condições necessitou de 3 horas de reação, sendo comprovado 

pelo consumo total do alcino terminal através de Cromatografia 

em Camada Delgada (CCD). 

Após a síntese do etil 2-(4-(fenoximetil)-1H-1,2,3-triazol-

1-il)acetato (6), o próximo passo foi sua elucidação estrutural. 

Para isso, foi utilizada a técnica de espectroscopia na região do 

IV e RMN 1H e RMN 13C.  

Iniciando a análise do etil 2-(4-(fenoximetil)-1H-1,2,3-

triazol-1-il)acetato (6) pelo espectro de IV (Figura 2) é possível 

observar bandas de estiramento características desse 

composto. É observado uma banda de absorção referentes ao 

estiramento C-H na regição de 3141cm-1, que corresponde as 

ligações C-H do anel aromático. Um banda de absorção 

também é observada em 1993 cm-1, referente ao estiramento 

C-H do anel triazólico. Na faixa de 1750 cm-1 podemos observar 

uma banda de estiramento C=O, característico de carbonila de 

ésteres alifáticos (PAVIA et al., 2015). A banda de absorção em 

1590 cm-1 pode ser atribuída  ao estiramento C=C do anel 

triazólico. Além disso, o aparecimento de uma banda de 

absorção em 1375 cm-1 pode ser atribuída ao estiramento da 

ligação C-N presente no anel triazólico. Outro sinal 
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característico é a banda referente ao estiramento N=N na 

regição de 750 cm-1. 

 

Figura 2. Espectro de infrevermelho do composto 6. 

 
Fonte: autoria própria. 

A figura 3 mostra o espectro de RMN 1H do etil 2-(4-

(fenoximetil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)acetato (6). É possível 

observar neste espectro sinais que, corroboram a formação 

desse composto 6. A primeira evidência é o somatório das 

integrais dos sete sinais do espectro, o qual totaliza 15 e 

corresponde ao númeto total de hidrogênios presente no 

composto em análise. Observando a região de campo alto do 

espetro, nota-se o aparecimento de um tripleto em 1,29 ppm, 

que corresponde aos hidrogênios H1, que acoplam com os 
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hidrogênios H2 com constante de acoplento de 7,2 Hz. O 

quarteto em 4,26 ppm corresponde aos hidrogênios H2 devido 

ao acoplamento com H1. Os simpletos em 5,15 e 5,24 ppm 

correspondem aos hidrogênios H5 e H3, respectivamente. Os 

hidrogênios H7 e H8, que apareceram como um multipleto na 

região entre 6,99-6,95 ppm, assim como os hidrogênios H6 que 

também aparecem como um multipleto entre 7,31-7,26 ppm. O 

simpletos em 7,75 corresponde ao hidrogênio H4 do anel 1,2,3-

triazólico. 

 

Figura 3. Espectro de RMN 1H (400 MHz, CDCl3) do 1,2,3-

triazol (6). 
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Fonte: autoria própria. 

 

No espectro de RMN 13C do etil 2-(4-(fenoximetil)-1H-

1,2,3-triazol-1-il)acetato (Figura 4), constata-se a presença de 
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onze sinais de carbonos quimicamente diferentes e esse 

número corresponde ao mesmo número de carbonos que o 

composto (6) apresenta. O sinal mais desblindado em 166,1 

ppm foi atribuído ao carbono carbonílico C-3, sinal este, 

característico de carbono carbonílico (PAVIA, et al. 2015). O 

sinail em 158,1 ppm foi atribuído ao C-8 devido sofrer 

anisotropia diamagnética e estar ligado diretamente a um átomo 

de oxigênio, deslocando seu sinal para regiões mais 

desblindadas do espectro. Os sinais em 144,7 e 124,0 foram 

atribuídos aos carbonos olefínicos do anél triazólico. Os sinais 

de maior intensidade em 129,5 e 114,8 foram atribuídos aos 

carbonos aromáticos C-10 e C-9, respectivamente, esses sinais 

são mais intensos porque cada um deles é gerado por dois 

carbonos quimicamente equivalentes. O sinal em 121,2 foi 

atribuído ao carbono aromático C-11. Os sinais em 62,4 e 61,9 

ppm foram atribuídos aos carbonos C-7 e C-2, respectivamente, 

por estarem ligados diretamente a átomos de oxigênio, que 

desloca seus sinais para uma região ligeiramente desblindada, 

por estarem ligados a átomos eletronegativos. Finalmente, os 

sinais mais blindados em 50, 9 e 14,0 correspondem aos 

carbonos C-4 e C-1, respectivamente. Os dados 

espectroscópicos obtidos da caracterização estrutural do 

composto 6 estão resumidos na tabela 1. Adicionalmente, 

esses dados corroboram com os resultados obtidos por Li e 

colaboradores (2016). 
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Figura 4. Espectro de RMN 1H (400 MHz, CDCl3) do 1,2,3-

triazol (6). 
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Fonte: autoria própria. 
 

Tabela 1. Dados espectroscópicos do composto 6. 
Produto RMN 1H (400 MHz, CDCl3) RMN 13C (100 MHz, CDCl3) 

 

 

6 

δ 7,80 (s, 1H), 7,31-7,26 (m, 

2H, Haromático), 6,99-6,95 (m, 

3H, Haromático),  5,24 (s, 2H), 

5,15 (s, 2H), 4,26 (q, 2H, J = 

7,2 Hz), 1,29 (t, 3H, J = 7,2). 

δ 166,1; 158,1; 144,7; 129,5; 

124,0; 121,2; 114,8; 62,4; 

61,9; 50,9; 14,0. 

Fonte: autoria própria 

 

Uma vez sintetizado e realizada a caracterização 

estrutural do composto (6), partimos para o estudo do potencial 

antifúngico desse derivado 1,2,3-triazólico. A atividade 

antifúngica foi realizada utilizando quatro cepas fúngicas: 

Candida albicans (ATCC 76885), Candida glabrata (ATCC 

C-1 

C-10 C-9 

C-7 

C-2 

C-4 

C-11 

C-5 

C-3 
C-8 

C-6 
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90030), Candida tropicalis (ATCC 13803) e Candida 

parapsilosis (ATCC 22019). A concentração inibitório mínima 

(CIM) obtida após os ensaios antifúngicos frente aos 

microorganismos supracitados está sumarizada na tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultado da CIM para as cepas fúngicas.  

Microorganismo Candida 

albicans 

Candida 

glabrata 

Candida 

tropicalis 

Candida 

parapisilosis 

CIM (µg.mL-1) 512 512 >512 512 

   Fonte: autoria própria 

 

De acordo com a tabela 2, a concentração inibitória 

mínima, ou seja, a concentração mínima do composto 6 capaz 

de inibir o crescimento fúngico foi de 512 µg/mL em três das 

espécies de cândidas estudadas: Candida albicans, Candida 

glabrata e Candida parapsilosis. Porém, para o fungo da 

espécie Candida tropicalis, o composto 6 não foi capaz de inibir 

o crescimento fúngico nas concentrações testadas. Isso, 

provavelmente, pode ser justificado pelo fato da Candida 

tropicalis ser reconhecida como produtora de biofilmes muito 

fortes, superando a Candida albicans na maioria dos estudos 

(ZUCA-ALVES; SILVA-ROCHA; CHAVES, 2017), fato que 

promove maior resistência frente aos agentes antifúngicos 

(CHOI et al., 2016). 

Embora os resultados não tenham sido muito 

significativos, o potencial do derivado 1,2,3-triazólico sintetizado 

neste trabalho não foi explorado em sua totalidade. Uma 

alternativa interessante para trabalho futuros é estudar a 

associação deste derivado com um fármaco de referência como 
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a anfotericina B ou cetoconazol. Esse estratégia, conhecida 

como terapia combinada, tem apresentado contribuições 

significativas (SPITZER; TOBBINS; WRIGHT, 2016). O estudo 

da associação entre duas substâncias é importante por 

aumentar a eficácia da atividade devido à possibilidade de 

interação das substâncias com mais de um alvo na célula do 

microrganismo, o que pode levar à diminuição da concentração 

de cada uma das substâncias isoladamente necessária para 

inibir o crescimento do micro-organismo (diminuindo a 

toxicidade ao hospedeiro) além de diminuir o surgimento de 

cepas resistentes. 

 

CONCLUSÕES  

 

  Diante dos resultados obtidos neste trabalho, podemos 

inferir que o etil 2-(4-(fenoximetil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)acetato 

foi obtido em um tempo reacional de 3 horas e com um ótimo 

rendimento de 81%. Além disso, os dados espectroscópicos 

obtidos após a caracterização estrutural desse triazol 

corroboram com sua estrutura e estão em consonância com 

dados da literatura, provando que, de fato, é o composto 

estudado. Por sua vez, foi determinada a concentração inibitória 

mínima, frente as quatro cepas de fúngicas do gênero Candida. 

A CIM obtida após os ensaios antifúngicos foi de 512 µg/mL em 

três das espécies de cândidas estudadas: Candida albicans, 

Candida glabrata e Candida parapsilosis. Porém, para o fungo 

da espécie Candida tropicalis, o 1,2,3-triazol 6 não foi capaz de 

inibir o crescimento fúngico nas concentrações testadas. 

Embora os resultados não tenham sido muito significativos, o 
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potencial do 1,2,3-triazol 6 sintetizado neste trabalho não foi 

explorado em sua totalidade. Uma alternativa interessante para 

trabalho futuros é realizar um estudo de associação deste 

derivado com um fármaco de referência, uma vez que esse 

estratégia, conhecida como terapia combinada, tem 

apresentado contribuições significativas para compostos com 

fraca atividade antifúngica e tem potencializado a atividade de 

agentes antifúngicos já existentes.  
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RESUMO: As amidoximas são uma classe de substâncias que 
têm aplicações tanto biológicas quanto tecnológicas, estando 
presente em trabalhos relacionados a síntese de heterociclos, 
estudos de atividade antitumoral, antimicrobiana, antimalárica e 
como pró-farmacos de amidinas. Desta forma, buscar novas 
substâncias bioativas através da modificação estrutural de 
fármacos já consagrados é uma das principais formas de 
obtenção de novos medicamentos. Neste trabalho, foram 
sintetizados e caracterizados via RMN de 1H e 13C a 
benzamidoxima (C) e um análogo alterado estruturalmente (E). 
Os compostos foram obtidos com rendimentos satisfatórios de 
73% e 95%, respectivamente, e foram submetidos ao teste de 
toxicidade contra larvas de Artemia salina, uma vez que este 
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bioensaio é simples, de baixo custo e que proporciona 
interessantes informações a respeito da atividade biológica das 
substâncias em estudo. O composto C apresentou uma CL50 de 
40,72 µg/mL e o composto E apresentou CL50 de 271,38 µg/mL. 
De modo geral, os compostos C e E podem ser facilmente 
sintetizados em bons rendimentos e baixo tempo reacional o 
que viabiliza sua preparação. Através dos dados obtidos 
constatou-se uma diminuição da toxicidade em meio à alteração 
realizada na amidoxima original, demonstrando a influência da 
hidroxila e presença de fragmentos mais polares na atividade 
frente às larvas de A. salina. 
Palavras-chave: Amidoxima. Alteração estrutural. Toxicidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As alterações estruturais em moléculas bioativas, no 

decorrer dos últimos anos, vêm tornando-se uma das principais 

ferramentas de auxílio na busca de novos candidatos a 

fármacos, uma vez que possibilitam uma melhora no tempo e 

diminuição do custo operacional, além de otimizar as 

propriedades físico-químicas, propiciando uma melhor 

absorção, distribuição e biodisponibilidade quando realizadas 

de forma racional (RAUTIO et al., 2018). 

Uma classe de compostos que destaca-se na literatura 

devido suas aplicações sintéticas, biológicas e tecnológicas são 

as amidoximas. Esses compostos são descritos pela 

International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC 

(2014), como estruturas de fórmula geral RC(NH2)=NOH, em 

que R pode ser um átomo de hidrogênio, um grupo alquila ou 

arila. Na síntese orgânica, esses compostos podem ser 
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utilizados para preparação de oxadiazóis (AGUIAR et al., 2019; 

UPARE et al., 2019), triazóis (XU et al., 2015), dentre outros 

importantes heterociclos que estão presentes em muitos 

fármacos e compostos com atividade biológica bem 

estabelecidas (KUMAR et al., 2005; ZIENKIEWICZ et al., 2007; 

TANG et al., 2014; ZHU et al., 2014). Vale ressaltar que alguns 

compostos amidoxímicos podem ser empregados como 

catalisadores em reações de formação de novas ligação 

carbono-carbono como as reações tipo Susuki (ZHAO et al., 

2014) e reações de alilação (ANDRADE et al., 2016). 

As aplicações biológicas das amidoximas são variadas. 

Há relatos na literatura descrevendo a ação desses compostos 

atuando como antimalárico (BERGER et al., 2019), 

fotoclivadores de DNA (PAPASTERGIOU et al., 2016), 

leishmanicida (TABÉLÉ et al., 2018) e antitumoral (BOLOTIN et 

al., 2017). As amidoximas podem também atuar como pró-

fármacos de amidinas, uma vez que em meio biológico através 

da ação da enzima mARC – Componente Redutor de 

Amidoxima Mitocondrial (LLAMAS et al., 2017) que catalisa a 

redução de pró-fármacos N-hidroxilados em amidinas 

(KROMPHOLZ et al., 2012). Alguns compostos amidoxímicos 

com essas características já foram estudados na literatura 

(CLEMENT et al., 2013; FRORIEP et al., 2013; SCHADE et al., 

2014). 

Além do campo sintético e biológico as amidoximas 

também possuem aplicações tecnológicas, fato que evidencia-

se pelo número de patentes depositadas em diferentes bancos 

de dados gerando um total de 166 depósitos (SANTOS et al., 

2018). Outras aplicações e melhores descrições das 
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propriedades e usos das amidoximas são descritas em 

excelentes revisões disponíveis na literatura envolvendo essa 

temática (ОVDIICHUK; HORDIYENKO, 2016; FREITAS FILHO 

et al., 2015; FYLAKTAKIDOU et al., 2008). 

Ensaios biológicos simples que mostrem possíveis 

aplicabilidades de compostos sintetizados em laboratório são 

de suma importância para evitar investimentos onde nem 

sempre há uma correta previsão de propriedades biológicas dos 

respectivos compostos. Nesse sentido, o teste biológico 

envolvendo Artemia salina é tido como um método simples, 

facilmente manipulável e cultivado, de alta reprodutibilidade e 

baixo custo (LUNA et al., 2005), atendendo as principais 

emergências necessárias de screenings de toxicidade 

(BEDNARCZUK, et al., 2010; RAJABI et al., 2015), de forma 

que não utiliza aparelhos sofisticados, nem camundongos e 

ainda é estatisticamente viável, devido utilizar uma elevada 

quantidade de larvas (náuplios) tornando o método robusto e 

confiável. 

A atividade biológica relacionada à A. salina é 

determinada através da CL50 (Concentração Letal para matar 

50% dos organismos) como um padrão para avaliar 

citotoxicidade. Esse tipo de bioensaio é largamente utilizado 

como indicador de toxicidade de substâncias e extratos brutos 

de plantas. Os resultados dos testes de sensibilidade desses 

crustáceos são considerados confiáveis e semelhantes a 

ensaios realizados com humanos (DINIZ et al., 2012; MEYER 

et al., 1982; ARAUJO; CUNHA, 2010). 

Baseado em todos os pressupostos mencionados o 

presente estudo tem por objetivo verificar o efeito da alteração 
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na estrutura de uma amidoxima causa na atividade frente às 

larvas de A. salina, de modo que para atingir essa proposta, 

será realizada a síntese da amidoxima e análogo, a 

caracterização dos mesmos e o bioensaio toxicológico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Locais do Estudo 

Os experimentos sintéticos demonstrados no presente 

estudo bem como o ensaio biológico, foram realizados no 

Laboratório de Síntese Orgânica e Química Medicinal do Centro 

de Educação e Saúde na Universidade Federal de Campina 

Grande – CES/UFCG, campus Cuité-PB. As etapas referentes 

à elucidação estrutural, Ressonância Magnética Nuclear (1H e 
13C) e Espectroscopia na Região do Infravermelho foram 

realizadas, respectivamente, na Central Analítica da 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e no Laboratório 

Multiusuário de Análises Químicas da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco – UFRPE ambos os campus estão 

localizados na cidade do Recife-PE. 

  

Materiais e Equipamentos  

 Todos os reagentes e solventes foram obtidos da Sigma 

Aldrich. Cabe destacar que os solventes utilizados nas reações 

foram destilados segundo as recomendações descritas por 

Armarego (2017). O término das reações foi acompanhado 

através de cromatografia em camada delgada (CCD), utilizando 

radiação na região do ultravioleta para visualização da CCD. A 

purificação dos compostos obtidos foi realizada em coluna 
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cromatográfica de vidro utilizando sílica gel 60 (70-230 mesh), 

como fase estacionaria, e diferentes combinações de 

proporções entre hexano:acetato de etila, como fase móvel. Os 

espectros de ressonância magnética nuclear de próton e 

carbono-13 foram registrados em um espectrômetro Varian 

URMNS de 300 MHz. Os espectrômetros foram calibrados com 

tetrametilsilano, utilizado como padrão de referência para 

determinação dos deslocamentos químicos dos núcleos de 1H 

e 13C, expressos em partes por milhão (ppm). Todas as 

constantes de acoplamento (J) foram descritas em hertz (Hz). 

A reação utilizando energia ultrassônica foi realizada em um 

aparelho sonicador 8890E-DTH, com potência de 35 W e 

frequência de 47 kHz. Os solventes foram removidos sob 

pressão reduzida com auxílio de um evaporador roztativo 

modelo KNF Neuberger, e os solventes remanescentes foram 

removidos usando uma bomba de alto vácuo da Edwards 

modelo RV3. 

 

Procedimento Experimental 

A síntese da benzamidoxima (C) foi iniciada através da 

adição, em balão de fundo redondo com capacidade para 125 

mL, cloridrato de hidroxilamina (B, 1,0424 g, 15 mmol), e 

carbonato de sódio (0,7949 g, 7,5 mmol) dissolvidos em 20 mL 

de água destilada à temperatura ambiente (282ºC). Em 

seguida, foram adicionados 5,0 mmol de benzonitrila (A) em 20 

mL de etanol. A mistura reacional foi levado ao banho 

ultrassônico aquecido em temperatura de 55±5°C e o término 

reacional foi comprovado por CCD. Uma vez terminada a 

reação, o etanol foi evaporado com auxílio de um evaporador 
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rotativo, levando a formação de uma fase aquosa e uma fase 

orgânica. A fase orgânica foi lavada com 25 mL de solução 

aquosa saturada de NH4Cl e o produto foi extraído com o 

acetato de etila (3 x 25 mL). A fase orgânica foi separada e seca 

com Na2SO4 anidro. Em seguida, a fase orgânica foi filtrada e o 

solvente removido sob pressão reduzida, sendo o composto C 

obtido e purificado por cristalização, utilizando o sistema 

clorofórmio:hexano em proporção 95:5. 

A modificação estrutural na benzamidoxima  foi realizada 

através da solubilização, em dimetilsulfóxido (6,5 mL), de 4,0 

mmol do respectivo composto C em um balão de fundo redondo 

de 125 mL. Em seguida, adcionou-se carbonato de potássio 

(0,6634 g, 4,8 mmol), logo após adicionou-se sob agitação o 

composto D (0,802 g, 4,8 mmol). A mistura reacional foi mantida 

sob agitação à temperatura ambiente com término verificado 

por CCD. O tratamento da mistura reacional foi realizado 

através da adição 15 mL de solução aquosa saturada de NH4Cl. 

O produto foi extraído com acetato de etila (3 x 15 mL). A fase 

orgânica foi separada e seca com Na2SO4 anidro. Em seguida, 

a fase orgânica foi filtrada e o solvente removido sob pressão 

reduzida, sendo o produto obtido e purificado por cromatografia 

líquida com sistema de solvente hexano:acetato de etila, 

fornecendo a benzamidoxima modificada (E). 

 

Ensaio Toxicológico 

 Como descrito por Meyer e colaboradores (1982), os 

ovos de Artemia salina (20 mg) foram incubados durante 48 

horas em um aquário adaptado (munido de dois 

compartimentos separados por uma membrana 
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semipermeável), preenchido por uma salina artificial, preparada 

através de uma solução 0,038 g/mL de sal marinho (Marinex®) 

em água destilada à temperatura ambiente. Um dos 

compartimentos do aquário permaneceu escuro (o qual 

continha os ovos) e o outro iluminado através de uma fonte de 

luz objetivando a atração dos náuplios. Em seguida foram 

adicionadas, em tubos de ensaio contendo 5 mL de cada uma 

das soluções testadas e do controle, 10 larvas recém-eclodidas. 

Os tubos foram divididos em nove grupos, onde o primeiro e o 

segundo grupo receberam a solução controle positivo (K2Cr2O7 

e solução salina) e controle negativo (100 µL de DMSO e 4,9 

mL da solução salina), respectivamente. Os grupos restantes 

receberam a solução da benzamidoxima em diferentes 

concentrações, preparadas pela dissolução de 10 mg do 

composto C em 50 µL de DMSO. A aferição do volume foi 

realizada com água salina (pH  8,0) até 5 mL. Amostras de 375; 

250; 187,5; 125; 87,5; 62,5 e 25 µL foram retiradas desta 

solução, sendo cada uma delas transferidas para tubos de 

ensaio e os volumes completados (até 5 mL) com água 

destilada, obtendo-se concentrações de 150; 100; 75; 50; 35; 

25 e 10 µg/mL. Para a benzamidoxima modificada as 

concentrações foram preparadas pela solubilização de 40 mg 

do composto E em 100 µL de DMSO e o volume do tubo foi 

completado para 20 mL com água salina (pH 8,0). Amostras de 

25; 62,5; 87,5; 125; 150; 187,5; 250; 375; 500; 625; 750; 875; 

1000; 1125; 1250; 1375; 1500 e 1625 µL, foram retiradas desta 

solução, sendo cada uma delas transferidas para tubos de 

ensaio e os volumes completados (até 5 mL) com água 

destilada, obtendo-se concentrações de 10,0; 25,0; 35,0; 50,0; 
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60,0; 75,0; 100,0; 150,0; 200,0; 250,0; 300,0;  350,0;  400,0;  

500,0; 550,0; 600,0 e 650,0 µg/mL. 

As amostras foram submetidas à iluminação artificial por 

24 horas, após esse tempo realizou-se contagem do número de 

larvas de forma que foram consideradas mortas aquelas que 

permaneceram imóveis por mais de 10 segundos após suave 

agitação dos tubos de ensaio (LHULLIER; HORTA; 

FALKENBERG, 2006). Todo o procedimento do ensaio 

biológico foi realizado em triplicata para cada concentração dos 

compostos C e E. A obtenção dos valores da concentração letal 

para matar 50% das larvas (CL50), foi analisada através do 

software POLO-PC (Copyright LeOra Software 1987). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira parte do estudo consistiu na síntese da 

benzamidoxima (C) através da reação entre benzonitrila (A) 

com cloridrato de hidroxilamina (B) na presença de carbonato 

de sódio, utilizando um sistema hidroetanólico. A figura 1 

descreve o esquema reacional, bem como o tempo e 

rendimento obtido na síntese do composto C. Fazendo análise 

da respectiva figura, podemos observar que o composto C foi 

obtido em bom rendimento de 73% e baixo tempo reacional de 

15 minutos, condizente com o tempo obtido no estudo de Barros 

e colaboradores (2011). 
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Figura 1. Esquema reacional para síntese do composto C. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Uma vez sintetizado, o composto C foi caracterizado 

pelas técnicas de RMN de 1H e 13C, objetivando a confirmação 

de estrutura. Adicionalmente, os dados obtidos na elucidação 

estrutural do composto C estão de acordo com a literatura 

(ANDRADE et al., 2016). Ao observar o espectro de RMN de 1H 

do composto C (Figura 2) é possível notar a existência de quatro 

sinais de hidrogênios em diferentes ambientes químicos na 

estrutura deste composto, de forma que, quando somadas as 

integrais, fornecem um total de oito hidrogênios, confirmando a 

quantidade dos mesmos na estrutura do composto. 

Na faixa de 9,64 ppm observou-se a presença de um 

simpleto que refere-se ao hidrogênio ácido (Ha) pertencente ao 

grupo -NOH. Na região entre 7,71 a 7,66 ppm podemos ver um 

multipleto com dois hidrogênios (integral 2) e na região entre 

7,39 a 7,35 ppm há outro multipleto com três hidrogênios 

(integral 3). Esses multipletos referem-se aos hidrogênios da 

região aromática, ou seja, aos hidrogênios Hc e aos hidrogênios 

Hd e He respectivamente. Podemos comentar ainda que as 

regiões onde aparecem esses sinais descritos, são referentes a 

hidrogênios aromáticos (PAVIA et al., 2015). Também merece 
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detaque o sinal em forma de simpleto que aparece em 5,81 

ppm. Esse sinal foi atribuído aos hidrogênios do grupo amino 

(Hb), que aparecem na forma de um simpleto devido não 

realizarem acoplamento com nenhum outro próton 

quimicamente diferente na estrutura do composto. 

 

Figura 2. Espectro de RMN de 1H do composto C. 

 
BENZO - PRóTON

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Chemical Shift (ppm)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

N
o
rm

a
liz

e
d
 I
n
te

n
s
it
y

2.003.012.001.00

9
.6

4

5
.8

1

2
.5

0

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Podemos observar na figura 3 o espectro de RMN de 13C 

do composto C, onde há a presença de cinco sinais de carbonos 

que estão em ambientes químicos diferentes. Na faixa de 

150,84 ppm pode-se notar a presença de um sinal de carbono 

quaternário, uma vez que está aparecendo na região típica 
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desse tipo de carbono bem como carbono carbonílico (PAVIA 

et al., 2015), de modo que o sinal foi conferido ao carbono C1, 

pois o mesmo é um carbono que assemelha-se a um carbono 

carbonílico. Na faixa 133,34 ppm o sinal foi atribuído ao carbono 

C2 uma vez que o mesmo sofre desblindagem por estar próximo 

da porção amidoxímica que é retiradora de densidade 

eletrônica deixando exposto o núcleo do respectivo carbono. Os 

sinais em 128,87 e 128,08 ppm foram atribuídos, 

respectivamente, aos carbonos C3 e C4. O último sinal que 

aparece em 125,39 ppm foi conferido ao carbono do composto 

C que possui o núcleo mais protegido (blindado), o carbono C5. 

 

Figura 3. Espectro de RMN de 13C do composto C. 
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Fonte: Pesquisa direta. 2019 
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Cabe ressaltar que os experimentos de RMN do 

composto C foram realizados com uso do solvente DMSO-d6, 

uma vez que esse composto apresenta baixa solubilidade em 

CDCl3. 

A segunda parte do estudo consistiu na reação do 

composto C com o composto D na presença de carbonato de 

potássio em agitação à temperatura ambiente utilizando DMSO 

como solvente reacional visando a obtenção do composto E. A 

figura 4 descreve o esquema reacional, bem como o tempo e 

rendimento obtido na síntese do composto E, em que podemos 

observar que este composto foi obtido em ótimo rendimento 

(95%) após 120 minutos de tempo reacional. 

 

Figura 4. Esquema reacional para síntese do composto E. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Uma vez sintetizado, o composto E foi caracterizado 

utilizando as técnicas espectroscópicas de RMN de 1H e RMN 

de 13C de modo a confirmar a sua estrutura. A nível de 

discussão, são apresentados nas figuras 5 e 6 os espectros de 

RMN de 1H e de 13C do composto E. 
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Através da análise do espectro de RMN 1H do composto 

E (figura 5), podemos perceber a presença dos sinais que 

comprovam sua formação. Na região entre 7,65 e 7,62 ppm há 

um multipleto relacionado aos dois prótons aromáticos que 

estão mais próximos do substituinte, o que causa desblindagem 

fazendo aparecer em campo mais baixo que os outros três 

prótons aromáticos (que também aparecem na forma de um 

multipleto) na região entre 7,44 e 7,35 ppm. O simpleto de dois 

hidrogênios em 6,17 ppm foi atribuído aos prótons H4, ligados 

ao nitrogênio (da porção NH2), que devido a proximidade do 

átomo de nitrogênio eletronegativo que expõe os núcleos dos 

prótons, os mesmos que aparecem desblindados. 

 

Figura 5. Espectro de RMN de 1H do composto E. 
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Fonte: Pesquisa direta. 2019 
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Os sinais mais importantes em virtude da confirmação da 

alteração estrutural da benzamidoxima é a presença de três 

sinais de prótons quimicamente diferentes e serão descritos a 

seguir. O primeiro sinal aparece em 4,53 ppm na forma de um 

simpleto contendo dois prótons, que foram conferidos aos 

prótons H3 ligados ao carbono conectado ao carbono 

carbonílico que sofre efeito de desblindagem tanto da porção 

éster quanto do átomo de oxigênio eletronegativo na outra 

extremidade. O segundo sinal aparece na forma de um quarteto 

em 4,13 ppm referente aos prótons H2 com constante de 

acoplamento J = 7,1 Hz (acoplamento H2 com H1). Finalmente 

em 1,20 ppm aparece o sinal dos prótons H1 na forma de um 

tripleto com constante de acoplamento J = 7,1 Hz (acoplamento 

H1 com H2). 

Analisando a figura 6 podemos observar no espectro de 

RMN de 13C a presença de alguns sinais que são característicos 

da formação do composto E. Em 170,1 ppm há um sinal em 

região característica de carbonos carbonílicos e quaternários 

(PAVIA et al., 2015) que foi atribuído ao C3 (carbono 

carbonílico). Na faixa de 152,2 ppm temos a presença do pico 

relacionado ao carbono ligado duplamente ao nitrogênio (C5) 

que por semelhança de ambiente químico também aparece na 

mesma região de carbonos carbonílicos e quaternários. Os 

sinais que aparecem próximos uns aos outros nas faixas 132,2; 

129,6; 128,2 e 125,9 ppm foram conferidos aos carbonos C9, 

C8, C7 e C6 respectivamente (carbonos do anel aromático). 

Podemos notar ainda em 69,9 ppm o sinal atribuído ao C4 

desblindado por estar ligado a grupos que retiram densidade 

eletrônica (átomo de oxigênio eletronegativo e a porção éster). 
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Por fim, em 60,0 ppm e 14,1 ppm, observam-se os sinais mais 

blindados referentes aos carbonos C2 e C1, respectivamente, 

cabendo destacar a região característica de carbonos metílicos 

onde aparece o carbono C1 (PAVIA et al., 2015). 

 

Figura 6. Espectro de RMN de 13C do composto E. 
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Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Após a sintese e caracterização dos compostos C e E, 

foi iniciado os ensaios biológicos frente as larvas de A. salina, 

uma vez que este teste é simples, rápido e de fácil 

reprodutibilidade além de ter uma boa relação com outras 

atividades biológicas como atividades antitumoral, 

antimicrobiana, entre outras (PISUTTHANAN et al., 2004; 
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RAHMAN; CHOUDHARY; THOMSEN, 2001). Os valores 

obtidos em relação as CL50 estão sumarizados na tabela 1. 

Utilizando o software POLO-PC foi encontrada a CL50, 

com nível de confiança de 95%, igual a 40,72 μg/mL (Tabela 1). 

Nesse ensaio, o intervalo de confiança variou entre 40,26 a 

41,18 μg/mL. O valor correspondente da CL50 do composto C 

relaciona-se, como demonstrado na literatura (Merino et al., 

2015), com um valor de alta toxicidade, de modo que valores 

abaixo de 100 μg/mL estão descritos como tóxicos. Podemos 

ainda constatar que compostos que demonstram valores de 

elevada toxicidade podem ser considerados como 

biologicamente ativos de modo que, pesquisas relacionadas a 

ensaios utilizando A. salina podem ser muito consideráveis no 

desenvolvimento de novos precursores de fármacos 

(AMARANTE et al., 2011). 

 

Tabela 1. Concentração letal (CL50) dos compostos C e E frente 

às larvas de Artemia salina. 
Ensaio Composto CL50 (µg/mL) 

1 

 

40,72 

2 

 

271,38 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 
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Com relação a influência da modificação estrutural o 

composto E apresentou uma menor toxicidade quando 

comparado a estrutura original da benzamidoxima (composto 

C), com valor de CL50 igual a 271,38 μg/mL com intervalo de 

confiança entre 270,92 a 271,84 μg/mL. Este fato pode ter uma 

relação quanto a influência da hidroxila ou de grupos polares na 

toxicidade frente às larvas de A. salina, uma vez que o tipo de 

modificação tornou a estrutura do composto E mais apolar 

diminuindo a quantidade de ligações de hidrogênio quando 

comparado ao composto C e, possivelmente, o sítio de 

interação da esrutura com o alvo biológico diminuindo a 

interação com a adição de grupos mais apolares, no entanto, 

um valor de menor toxicicidade é interessante devido a 

importância de compostos que possuam atividade biológica e 

que ao mesmo tempo não sejam de alta citotoxicidade aos 

organismos, objetivando a diminuição de efeitos colaterais. 

Cabe ressaltar que a toxicidade em relação às larvas de A. 

salina tem uma semelhança quando comparado a células 

humanas (DINIZ et al., 2012; MEYER et al., 1982; ARAUJO; 

CUNHA, 2010). 

 

CONCLUSÕES  

 

A benzamidoxima foi obtida na forma de um sólido 

branco com um bom rendimento igual a 73%. A alteração em 

sua estrutura através da obtenção do composto E foi realizada 

com sucesso e ótimo rendimento igual a 95%. A confirmação 

das estruturas dos respectivos compostos através de 

Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C foi efetiva, uma vez 
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que os dados espectroscópicos condizem com as estruturas 

prévias. O teste de toxicidade utilizando larvas de Artemia 

salina apresentou uma CL50 igual a 40,72 μg/mL para o 

composto C e 271,38 μg/mL para o composto E, demonstrando 

que a modificação estrutural na benzamidoxima resultou, de 

acordo com a literatura, em um composto menos tóxico, 

possibilitando a realização de novos testes para a otimização 

do tipo de atividade a qual o composto modificado tenha uma 

maior seletividade o que é de elevado interesse quando 

tratamos de atividade  biológica. 
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RESUMO: A epilepsia do lobo temporal mesial (ETLM) é 
caracterizada pela esclerose hipocampal, que provoca falência 
de neurônios, causando assim, descargas elétricas neuronais 
anormais e excessivas. Seu tratamento é dificultoso, por isto é 
importante a busca por novas fontes terapêuticas. Sendo assim 
o presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos in vivo 
do canabidiol em animais e humanos com ETLM resistentes a 
medicação como uma forma eficaz de tratamento existentes na 
literatura. Trata-se de uma pesquisa retrospectiva com cunho 
exploratório e descritivo, no qual foram utilizados como 
descritores: canabidiol, resistant epilepsy e mesial temporal 
lobe epilepsy e incluídos estudos que apresentassem 
experiências em humanos e animais, publicados entre 2015 e 
2019. O canabidiol apresentou resultado antiepiléptico em 
modelos de ETLM em ratos ao atenuar a excitabilidade em 
células piramidais, aumentou os potenciais sinápticos 
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inibitórios, restaurou a atividade e expressão celular de 
parvalbumina e colecistocinina, causando atividade 
antioxidante e anti-inflamatória. O canabidiol também atuou no 
receptor acoplado a proteína g 55 (GPR55), impedindo a 
excitabilidade exagerada do cálcio, além de reduzir 
significativamente a atrofia e morte neuronal. Portanto o 
canabidiol possui atividade na ETLM, sendo uma promessa 
farmacológica em casos de epilepsia refrataria e alternativa ao 
encaminhamento cirúrgico de lobectomia temporal.  
Palavras-chave: Cannabinoids. Resistant epilepsy, Mesial 

temporal lobe epilepsy. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A epilepsia é uma doença neurológica que acomete 

adultos e jovens em todo mundo afetando primordialmente a 

qualidade de vida do indivíduo, onde presume-se afetar mais 65 

milhões de pessoas. É caracterizada pelo estado de 

hiperexcitabilidade de descargas neuronais, causando 

episódios espontâneos, recorrentes, breves ou prolongados de 

uma crise epiléptica. Muitos pacientes que sofrem deste 

problema apresentam problemas cognitivos e psicológicos bem 

como prejuízos na qualidade de vida e risco de uma morte 

prematura (ROSENBERG et al., 2015; CARVALHO et al., 

2017). 

É uma condição que acomete a população mundial, 

dentre todas as faixas etárias, segundo estimativas da 

organização mundial de saúde, entre 4 e 10 pessoas, em cada 

mil possuem epilepsia, além de envolver também estigma social 

e condições socioeconômicas. Pesquisas mostram que a 

epilepsia é a quarta condição global de morbidades, com maior 
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predomínio na população infantil (LIMA, BRITO, FARIAS, 

2018).  

Contemporaneamente existe disponível mais de 20 tipos 

diferentes de medicamentos anticonvulsivantes, contudo, 30% 

das pessoas com epilepsia continuam refratários a medicação 

e a maioria deles reportam efeitos adversos aos seus 

tratamentos e algumas vezes se sentem piores quanto ao 

quadro de convulsões frente aos mesmos (FRIEDMAN E 

DEVINSKY, 2015). Os fármacos utilizados limitam as 

convulsões, mas não previnem a causa subjacente da mesma 

nem a sua gênese e aqueles pacientes que se tornam 

resistentes aos medicamentos tem um risco aumentado de 

morte súbita. Dentro destas epilepsias resistentes a drogas 

(ER), a comumente intratável é a epilepsia do lobo temporal 

mesial (ETLM) (ROSENBERG et al., 2015; ASADI-POOYA, 

STEWAR, ABRAMS, et al., 2017).  

A ETLM é um tipo de epilepsia focal, e é forma de 

epilepsia mais comum a resistência medicamentosa, as 

convulsões surgem no lobo temporal associadas a sinais 

clínicos leves a graves; começam com sensações crescentes 

epigástricas associados a perturbações emocionais e sintomas 

autonômicos se associando a turvação progressiva da 

consciência e olhar imóvel (DUVEAU et al., 2016). O Conselho 

Federal de Medicina (CFM) considera um quadro epiléptico 

como ERD quando há falha no tratamento em monoterapia ou 

em combinação de dois anticonvulsivantes apropriados para 

atingir a remissão das crises. (SPINOLA et al., 2017). 

Diante disso, surgiu o interesse no campo cientifico da 

síntese de novos fármacos que apresentassem segurança e 

efetividade ao tratamento de pacientes resistentes, e dentre os 
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compostos o mais estudados na atualidade, destaca-se o 

canabidiol, droga vegetal derivada da Cannabis sativa, visto 

que os compostos químicos desta planta são altamente 

estudados e dados da literatura científica corroboram com a 

eficácia dos mesmos no tratamento da epilepsia (DOS 

SANTOS et al., 2015; CARVALHO et al., 2017). 

A C. sativa é uma planta conhecida popularmente como 

maconha, pertencente à família das Cannabaceaes, possui 

mais de 80 fitocanabinóides, sendo os mais abundantes o delta-

9-tetra-hidrocanabinol (THC) e o canabidiol (CBD). Os 

fitocanabinóides vem sendo utilizados na terapia há milhares de 

anos, no qual destaca-se o cannabidiol, tem relato na 

farmacopeia chinesa contra dores, epilepsia e malária, datados 

há cerca de 2.000 a.C (BRAND, ZHAO, 2017; SCHERMA, 

MASIA, DEIDDA, et al., 2018).  

Os constituintes produzidos pela planta são alvos de 

pesquisas científicas, devido sua atividade biológica 

comprovada in vitro e in vivo.  

Todavia O CBD é mais pesquisado para o tratamento da 

epilepsia do que o THC, visto que esse possui efeitos 

psiquiátricos colaterais, contudo estudos são feitos 

constantemente a fim de elucidar completamente o mecanismo 

de ação dos mesmos na epilepsia (DUVEAU et al., 2016; 

CAPASSO, PERUCCA, 2017). 

Desde do ano de 1978 o CBD vem evidenciando sólida 

eficácia em epilepsias refratárias, como no estudo de 

Mechoulam e Carlini, através de um ensaio clínico duplo-cego, 

nove pacientes com epilepsia resistente ao tratamento, foram 

tratados com o CBD na dose de 200mg por três meses, e estes 

demostraram ausência de crise epiléptica durante o tempo de 
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tratamento. Somando então que o CBD responde bem em 

quadros de EDR (ZAHEER et al. 2018), sucitando a 

investigação de seu efeito na epilepsia comumente refratária, a 

ETLM. 

A patogênese da ETLM envolve alterações na expressão 

de genes, MicrosRNAs, estrutura sináptica, sinalização de 

neurotransmissores, canais iônicos, gliose (proliferação de 

astrócitos), levando a inflamação e morte neuronal, 

corroborando progressão de danos irreversíveis ao indivíduo 

afetado, bem como para não adesão farmacológica 

(HENSHALL et al., 2016). 

A neuroinflamação na ETLM, está relacionada com a 

resistência medicamentosa presente na mesma, o aumento 

local da ciclo-oxigenase‐1 e 2 (COX‐1 e COX‐2), duas enzimas 

chave da inflamação mediada por prostaglandina, e da proteína 

translocadora do biomarcador inflamatório 18 kDa (TSPO) 

estimula transportadores de efluxo ABC (ATP-binding cassette), 

como o receptor resistente a múltiplas drogras/glicoproteína-P 

(MDR1/P-gp) e proteína de resistência ao câncer de mama 

(BCRP) (WEIDNER, et al., 2018).  

Os transportadores de efluxo ABC obtém energia pela 

hidrolise do ATP bombeando para fora de célula, ou seja, contra 

o gradiente de concentração o fármaco, alterando sua 

concentração intracelular, bem como sua eliminação e 

absorção, visto que as mudanças na biodisponibilidade ou 

qualquer alteração farmacocinética atua negativamente na 

farmacodinâmica dos anticonvulsivantes, reprimindo sua 

responsividade na ETLM (MANNA et al., 2015). A resistência 

medicamentosa abre margem para alternativas não 

farmacológicas como a cirurgia de ressecção.  
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Apesar da comprovação eficaz do tratamento cirúrgico 

para controle das crises, ainda não está claro os efeitos da 

ressecção das estruturas mesiais do lobo temporal a longo 

prazo, na memória verbal e na função de nomeação por 

exemplo, assim como os parâmetros de extensão e localização 

do foco da convulsão e da função da área envolvida do cérebro 

limita seu sucesso (FERNANDES 2015). 

Configurando que as epilepsias intratáveis têm um 

impacto extraordinário na função cognitiva, comportamental e 

na qualidade de vida, e o seu tratamento representa um desafio. 

Nos últimos anos, o canabidiol, forneceu fortes evidências de 

segurança e propriedades anticonvulsivantes (PERUCCA 

2017). Em 2015 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) retirou o canabidiol de substâncias de uso proscrito, 

uma vez que não apresenta efeito psicoativo do 

tetrahidrocanabidiol (THC), como amnésia e dependência, 

tornando-se uma substância de controle especial (ANVISA, 

2018). A alteração na legislação exalta a esperança na melhoria 

na qualidade de vida dos pacientes e avanços nos estudos 

científicos. 

O mecanismo do canabidiol consiste em ativar os dois 

receptores endocanabinoides denominados CB1 (receptor 

canabinoide tipo 1, encontrado pré-sinapticamente no sistema 

nervoso central) e CB2 (receptor canabinoide tipo 2, localizam-

se no sistema imunológico) (MATOS et al., 2017).  

Os receptores CB1 e CB2 estão acoplados a proteína G 

inibitória que, quando ativada, promove o bloqueio da enzima 

adenilatociclase, provocando a redução dos níveis do 

monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) e a inibição de canais 

de cálcio. A ativação dos receptores CB1 bloqueia a liberação 
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de outros neurotransmissores, inibitórios ou excitatórios, como 

o ácido gamaaminobutírico (GABA) e o glutamato. Caso não 

haja um feedback de controle entre excitação e inibição, haverá 

hiperatividade de excitação, podendo levar às crises epiléticas 

(OLIVEIRA e LIMA, 2016). Além disto o canabidiol estimula a 

produção de endocanabidióides (canabinóides sintetizados no 

sistema nervoso central), reduzindo as crises, no entanto seu 

mecanismo exato ainda não está completamente esclarecido 

(ROSENBERG et al., 2015). 

Progressos substanciais foram feitos para compreensão 

dos efeitos do CBD em modelos animais de epilepsia TLM e em 

humanos, portanto a mesma patologia (DEVINSKY et al., 2016; 

MAO et al., 2015), sendo assim, mediante as pesquisas atuais 

sobre o tratamento de anticonvulsivantes em pacientes 

epiléticos resistentes, o presente estudo tem como objetivo 

avaliar os efeitos in vivo do canabidiol em animais e em 

humanos com ETLM resistente, enfatizando seus mecanismos 

de ação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa foi do tipo retrospectiva com cunho 

exploratório e descritivo. O processo para inclusão dos artigos 

no estudo foi feito a partir dos seguintes descritores: 

cannabidiol, resistant epilepsy, mesial temporal lobe epilepsy 

aplicando os critérios de inclusão e exclusão.  

Os critérios de inclusão foram: artigos experimentais em 

humanos e/ou animais, no idioma inglês, publicados entre 2015 

e 2019. Foram excluídos artigos de meta-análise, notas, relatos 

de casos clínicos, teses e revisões, que não atendiam aos 
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critérios estabelecidos, sendo este artigos buscados na base de 

dados do PUBMED, Google Acadêmico, Scielo, Periódicos da 

CAPES. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A partir da pesquisa realizada nos bancos de dados, foram 

selecionados apenas 4 artigos para composição dos resultados, 

devido as demais pesquisas encontradas não se referirem aos 

descritores. Os artigos incluídos foram organizados na tabela 1. 

 

Tabela 1: Efeitos do CBD na ETLM 

 

AUTOR MODELO 

EXPERIMENTAL 

EFEITOS 

KLEIN et al, 
2017 

Camundongos 
albinos e ratos albinos 
Sprague – Dawley, 
induzidos a ELTM por 
eletrochoque máximo. 

O CBD demostrou 
atividade 
anticonvulsiva em 
crises agudas com 
dose menor que 119 
mg/kg. 

SCHWARZ 
et al., 2016 

Ratos Wistar Kyoto, 
induzidos ao quadro 
de epilepsia pela 
pilocarpina, via 
endovenosa. 

O cannabidiol puro, 
em doses entre puro 
1,10 e 100mg/kg 
reduziu a gravidade 
das convulsões . 

KHAN et al., 
2018 

Ratos Sprague - 
Dawley, induzidos a 
epilepsia por ácido 
cainico. 

O CBD atenuou a 
excitabilidade nas 
sinapses unitárias 
entre as células 
piramidais e 
aumentou os 
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potenciais sinápticos 
inibitórios. 

Val-da-
SILVA et al., 
2017 

Ratos Wistar, 
induzidos ao quadro 
de epilepsia pela 
pilocarpina, via 
intrahipocampal. 

CBD reduziu a 
gravidade 
comportamental e as 
alterações 
eletrográficas 
oscilatórias do SE, 
bem como da letargia 
pós-ictal e perda 
neuronal. 

Fonte: NASCIMENTO, et al., 2019. 

  

 Quase um terço dos pacientes com epilepsia não são 

adequadamente controlados pelas drogas anticonvulsivas 

(KLEIN et al, 2017). Inclusive, Szaflarski et al., 2018 citam que 

os pacientes tratados com os tratamentos disponíveis relatam 

significativos eventos adversos e algumas vezes se sentem 

piores quanto ao quadro de convulsões. Neste trabalho, foram 

examinadas a segurança e eficácia de novos tratamentos para 

a epilepsia, dentre eles, o tratamento com Epidiolex® (CBD) 

resultando em diminuições clinicamente e estatisticamente nos 

efeitos colaterais em geral frente a outros tratamentos 

disponíveis e ao tratamento com placebo tanto em crianças 

quanto em adultos. 

 Ainda segundo Szaflarski et al., 2018, foi observada uma 

diminuição na severidade dos quadros convulsivos em 50 a 60 

% ou em 30 a 40 pontos entre o início do tratamento e as 12 

semanas do tratamento com subsequente estabilidade no 

escore da Escala de Severidade de Convulsões de Chalfont. 
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 Portanto a epilepsia acomete de forma significativa a 

qualidade de vida do paciente, pois as convulsões não 

controladas geram perda dos neurônios em longo prazo. Os 

mecanismos de ação pelos quais os fármacos atuam como, por 

exemplo, bloqueando os canais de sódio dependentes de 

voltagem, como a carbamazepina e o valproato, utilizados 

amplamente no tratamento da ETLM e de outros tipos de 

epilepsia, contudo possuem efeitos colaterais e o risco 

aumentado de suicídio, limitando o uso da droga ou resultando 

no uso de um segundo fármaco, favorecendo a resistência 

(KHAN et al., 2018). 

 Um dos farmácos empregados no manejo da terapia da 

ETLM é a lamotrigina, amplamente prescrito em associação 

com outros anticonvulsivantes de primeira e/ou segunda 

geração, o que converge para a ocorrência de interações 

medicamentosas, que leva a alterações plasmáticas da 

lamotrigina favorecendo a sua farmacoresistência (BALDONI et 

al., 2018). Segundo o estudo de Klein o CBD é efetivo na ETLM 

resistente a lamotrigina, as crises de convulsões agudas foram 

previnidas mediante o uso do CBD, assim como os danos da 

inflamação gerada pelo estresse celular na crise, foram 

reduzidos favorecendo a terapia (KLEIN et al, 2017). 

 Somando ao estudo acima, o canabidiol também 

apresentou resultados antiepiléptico no modelo de epilepsia 

refratária do lobo temporal de ratos, diminuindo as crises 

epilepticas, contudo as convulsões geradas pela pilocarpina 

eram graves mediante a escalas de gravidade de convulsões 

específicas do modelo do animal, e mesmo assim o CBD foi 

efetivo no controle das mesmas, refreando o estado crônico 

dessas (SCHWARZ et al., 2016).   
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 Khan em seu estudo verificou a atenuação da excitabilidade 

em células piramidais e aumentou os potenciais sinápticos 

inibitórios. Além disso, o CBD restaurou a excitabilidade da 

membrana das células mediada por parvalbumina (PV) e 

colecistocinina (CCK), revelando efeitos neuroprotetores, por 

redução significativa na atrofia e morte de interneurônios que 

expressam PV e CCK após tratamento com CBD (KHAN et al., 

2018).  

 O equilíbrio celular é realizado pelas sinapses excitatórias 

e inibitórias, a disfunção e perda dos interneurônios do 

hipocampo resulta no quadro epiléptico.  A membrana das 

células piramidais expressão parvalbumina  proteína ligante de 

cálcio, co-localizada principalmente com o neurotransmissor 

ácido γ-aminobutírico (GABA), regulando a inibição da 

excitabilidade. A parvalbumina é um tampão lento de Ca2+, a 

mesma tem afinidade pelo íon e lenta taxa de dissociação, 

afetando a amplitude e o decurso do tempo de Ca2+ intracelular 

após o potencial de ação (JONGE et al., 2017). O aumento dos 

níveis de cálcio intracelular por diminuição da expressão de PV, 

desencadeia degeneração neuronal levando a morte neuronal 

na epilepsia (ARIDA et al., 2013). O CBD reprimiu as mudanças 

morfologia como atrofia, ramificações alteradas e redução das 

densidades neuronais. 

 Os neurônios do lobo temporal também expressam 

receptores de colecistocinina, neuropeptídeo capaz de 

despolarizar os neurônios, o CCK suprime a transmissão do 

GABA e estimula a síntese de PV através da ação 

despolarizante. Embora o mecanismo subjacente às ações da 

CCK nos neurônios envolva a sinalização canabinóide 

retrógrada (a célula pós-sináptica age sobre a célula pré-
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sináptica, que localiza os receptores alvos), os mecanismos 

responsáveis pela despolarização mediada por CCK ainda não 

são conhecidos (WHISSELL et al., 2015).  

 A atividade alterada do CCK na epilepsia, leva ao 

comprometimento da atividade celular e sua disfunção no 

hipocampo, o CBD regulou sua atividade exicitatória. Ou seja, 

as propriedades de membrana hiperativa das células 

piramidais, são restauradas pelo CBD, ao atuar na plasticidade 

neuronal (adaptação estrutural e funcional frente aos estímulos) 

provocada pelos PV e CCK. 

 O CBD atua também na antagonização da liberação de 

glutamato no hipocampo, reduzindo a ativação do GPCR 55, 

que conduziria ao aumento de Ca2+ inibindo os canais de 

potássio, assim o CBD atua na hiperexcitabilidade relacionados 

com convulsão no hipocampo (KHAN et al, 2018). 

 Os efeitos do CBD evidenciados nos ensaios descritos 

acima estão em concordância com os resultados obtidos por 

Val-Da-Silva, pois, além de possuir efeitos diretos na 

neurotransmissão, o canabidiol apresentou atividade 

antioxidante, anti-inflamatória, e neuroprotetora no sistema 

nervoso central, contrapondo convulsões e morte neuronal 

acometida em epilepsia do lobo temporal mesial.  

 Em um estudo utilizando ratos da linhagem Wistar, foi 

injetado o CBD (10 mg) com uma micro-seringa no hipocampo 

dos ratos, para testar seus efeitos mediante uma crise 

epiléptica, logo após foi induzida a epilepsia do lobo temporal 

mesial com administração da pilocarpina intrahipocampal (2,4 

mg/ diluído em solução salina a 0,9%) e foi evidenciado que o 

tratamento preventivo com CBD modulou as características 

comportamentais da SE (status epilepticus) instigada pela 
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pilocarpina, além disso, normalizou a atividade locomotora pós-

ictal (sonolência e/ou confusão mental prolongada), 

aumentando a latência comportamental da SE . O estudo de 

Val-da-Silva et al, 2017, com um modelo de ratos de estado 

epiléptico induzido por pilocarpina intrahipocampal, que simula 

o modelo de epilepsia do lobo temporal mesial, mostrou que o 

CBD reduz a gravidade comportamental e as alterações 

eletrográficas oscilatórias, reduz a letargia pós-ictial e a perda 

neuronal do estado epiléptico. 

 Especialmente o CBD reduziu de forma considerável a 

degeneração neuronal tanto no hipocampo ipsilateral quanto no 

contralateral, uma vez que a esclerose hipocampal (EH) está 

associada a manifestação da ETLM, levando a epileptogênese 

no SNC. Os neurônios presentes no hipocampo manifestam 

processos de degeneração que consequentemente leva a 

perda quantitativa dos neurônios nos subcampos CA1, CA3 e 

no hilo da formação hipocampal, o cannabidiol atuou 

inversamente a esclorose hipocampal. (Val-da-SILVA et al., 

2017). 

 Porém, algumas limitações do estudo que os próprios 

autores trazem no trabalho são que a intensidade das crises 

convulsivas diminuem principalmente na fase aguda do 

tratamento e que os mecanismos completos de entendimentos 

dos efeitos do CBD sobre esse tipo de epilepsia ainda não estão 

totalmente compreendidos (Val-da-Silva et al, 2017). Portanto, 

mais estudos são necessários para elucidar este tipo de efeitos 

em modelos animais. 

 Configurado-se que o CBD possui atividade terapêutica na 

ETLM, que é a forma mais comum de epilepsia entre 

adolescentes e adultos, bem como a mais refratária às 
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medicações, um estudo clinico utilizando 15 pacientes, todos 

com ETLM resistentes a droga, mediante a aplicação do CBD 

foi realizado e comprovado que o mesmo potencializava a 

eficácia dos fármacos antiepiléticos, favorecendo a remissão 

das crises em 50% dos casos e reduzindo em 37,5% a 

frequência das crises (Val-da-SILVA et al, 2017). 

 Morano et al, 2017, afirmam que mostram que não somente 

o THC apresenta atividades antiepilépticas em outros modelos 

de epilepsia in vivo em humanos, mas também o CBD como a 

cannabidivarina tem efeitos aditivos comprovados pelo método 

isobolográfico, que é um método padrão na detecção de 

interações farmacológicas. Além disso, este método confirma 

que depois da introdução dos canabinóides na terapêutica, 

outras drogas antiepilépticas não sofrem alterações na 

concentração plasmática. Isto pode vir a acontecer também na 

ETLM, mas mais estudos são necessários para eluciar estas 

interações. 

 Sendo o CBD constituinte não psicotrópico da Cannabis 

sp., com segurança evidenciada, assim como efeitos possitivos 

na ETLM, o mesmo não é tóxico as células, não induz 

mudanças no metabolismo de alimentos e no trânsito 

gastrointestinal, não afeta os parâmetros fisiológicos 

(frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura corporal), 

nem funções psicomotoras ou psicológicas, o que corrobora 

para o mesmo ser um fármaco promissor na terapêutica da 

ETLM refrátaria, visto sua boa responsividade na ausência de 

manejo efetivo (FIGURA 1). 
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FIGURA 1: Alvos do CBD na ETLM 

 
Fonte: NASCIMENTO, et al., 2019. 

 

 Devido à resistência medicamentosa presente ETLM, a 

alternativa não medicamentosa de reversão das crises é a 

cirurgia de lobectomia temporal anterior, contudo não são todos 

os pacientes epilépticos que estão aptos para realizar a 

tratamento cirúrgico, existem critérios que determinam a 

candidatura à cirurgia de epilepsia. Os pacientes que 

normalmente não são candidatos à cirurgia incluem aqueles 

com evidência clara de início bilateral de convulsões habituais, 

aqueles com comorbidades psiquiátricas aumentando o risco 

cirúrgico ou comprometendo a recuperação, aqueles com 

doença do SNC rapidamente progressiva e aqueles com 

doença primária, epilepsia generalizada. A não adesão e 

retardo do encaminhamento cirúrgico, pode levar a maior 

predisposição de mortalidade (SHARMA et al., 2015). 

 Tornando extremamente importante a pesquisa de 

alternativas farmacologicas que controlem as crises focais da 

ELTM, principalmente em países em desenvolvimento como o 
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Brasil, onde o acesso a saúde ainda é dificultoso. Portanto os 

artigos analisados na presente revisão demostra relevância do 

CBD na terapia escassa da ELTM resistente aos 

medicamentos, os efeitos positivos do CBD na remissão das 

crises epilepticas abre caminho para novas pesquisas e ensaios 

clinicos em humanos com a C. sativa, visto que com mais 

estudos, poderar obter os mecanismos efetores do CBD, dose 

mínina efetiva, investigação de efeitos colaterais e entre outros 

parametros, limitados pela exiguidade de novos estudos. 

 

CONCLUSÕES  

 

 O CBD apresenta-se como alternativa terapêutica 

anticonvulsivante a epilepsia resistente à droga, ETLM, sendo 

o mesmo uma opção farmacológica antecedente ao 

encaminhamento cirúrgico, dos enquadrados nos requisitos 

para o encaminhamento, assim como os não candidatos. No 

entanto diante da escassez de ensaios in vivo em seres 

humanos, são necessárias mais pesquisas em modelos ETLM 

com o CBD, a fim de esclarecer as evidências clínicas de 

tratamento com o mesmo. 
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RESUMO: Os produtos naturais sempre foram fonte de 
inpiração para a síntese de novos fármacos, em que, se 
destacam os O-glicosídeos, moléculas que apresentam 
atividades biológicas promissoras. O trabalho teve como 
objetivo realizar a síntese, caracterização e avaliação citotóxica 
frente a Artemia salina Leach do O-glicosídeo 2,3-insaturado 
denominado 2-metil-but-3-in-2-il 4,6-di-O-acetil-2,3-didesoxi-α-
D-eritro-hex-2-enopiranosídeo. Desse modo, este composto foi 
obtido através do Rearranjo de Ferrier entre o tri-O-acetil-D-
glucal e o álcool 2-metil-but-3-in-2-ol, catalisado pela argila 
montmorilonita k-10. Ele foi caracterizado pela técnica de 
Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio e Carbono e 
sua toxicidade foi determinada através do bioensaio utilizando 
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a Artemia salina Leach. Portando, foi possível realizar a síntese 
do produto em um tempo reacional curto, com rendimento de 
80%, os dados espectroscópicos foram de acordo com a 
literatura e sua toxicidade foi de CL50 de 292,004 μg/mL, 
classificado como moderadamente tóxico, sendo forte 
candidato a estudos posteriores frente a diferentes atividades 
biológicas, para o desenvolvimento de novos fármacos. 
Palavras-chave: Carboidrato, O-glicosídeo 2,3-insaturado, 
Artemia salina. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes 

da terra e sua oxidação é o principal meio de abastecimento 

energético da maioria das células não fotossintéticas. Eles 

apresentam-se como componentes essenciais das células 

mediando muitos processos biológicos importantes, uma vez 

que atuam por exemplo, no reconhecimento molecular, 

reconhecimento imunológico, interação célula-célula, entre 

outros (DAS; MUKHOPADHYAY, 2016). 

Além disso, os carboidratos estão presentes em vários 

produtos naturais como, a citar, na Salicina, encontrada no 

extrato da casca de salgueiro que apresenta ação anti-

inflamatória, analgésica e inibidora da enzima ciclooxigenase 

(responsável na síntese das prostaglandinas que resultam na 

indução de apoptose e / ou inibição da proliferação celular). 

Vale ressaltar que os efeitos colaterais da Salicina são mais 

amenos quando comparados ao da aspirina, pois fornece ácido 

salicílico na circulação sem irritar o trato gastrointestinal ou 

causar sangramento (SHMIDT et al., 2019). 
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Outro exemplo é a Macrolactina O, isolada das culturas 

líquidas de Bacillus sp. AH159-1. A sua estrutura foi atribuída 

com base em dados EM (Espectrometria de Massas) e RMN 

(Ressonância Magnética Nuclear). Esse composto apresentou 

ação antiviral atuando na inibição do peptídeo deformilase de 

S. aureus e também mostrou atividade antibacteriana contra 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus (LIU et al., 2016).  

O produto natural Genisteína, extraída de grãos de soja, 

apresentou atividade antiproliferativa contra diferentes 

linhagens de células tomorais. Além disso, ele foi capaz de 

bloquear o crescimento de células tumorais na concentração de 

10 mmol/L, seguido por uma diminuição significante da 

viabilidade celular, que permaneceu apenas afetada pelas PC-

3 (Linhagem de célula de câncer de próstata (UDDIN; KABUR 

2019). Já o Catalpol extraída das plantas pertencentes a 

famílias da ordem Lamiales, como a Plantaginaceae, exerce um 

efeito anti-hiperglicémico em diferentes modelos animais com 

uma dosagem oral variando de 2,5 a 200 mg/kg em ratos e 10 

a 200 mg/kg em ratos. O catalpol impediu o desenvolvimento 

de complicações diabéticas nos rins, coração, sistema nervoso 

central e ossos. O mecanismo subjacente pode estar associado 

a uma inibição da inflamação, estresse oxidativo e apoptose 

através da modulação de várias sinalizações celulares (BAI et 

al., 2019).  

A presença de uma ou mais unidades de carboidratos em 

produtos naturais com grande potencial biológico, despertaram 

o interesse dos químicos sintéticos em realizar modificações 

estruturais que possam apresentar atividades biológicas 

(NIGUDKAR; DEMCHENKO, 2015). Dentre essas 
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modificações uma reação que merece destaque é a reação de 

glicosidação. A reação de glicosidação foi proposta por Robert 

J. Ferrier, e pode ser definida como uma substituição 

nucleofílica acompanhada de um rearranjo alílico, sob a 

presença de um catalisador ácido (FERRIER, 1969). A reação 

de glicosidação tem como produtos os acetais de carboidratos, 

tendo em sua estrutura basicamente duas unidades, a 

sacarídica e a porção ligada ao carbono anomérico chamado 

de glicona (quando é outro grupo sacarídico) ou aglicona 

(quando é um grupo não sacarídico) (MOURA et al., 2018). 

A relevância dessa reação é constatada após pesquisa 

na plataforma Web of Science, a qual possui extenso banco de 

dados de publicações de artigos indexados, desde 1900, 

utilizando como palavra-chave “Glycosylation”. Nesta pesquisa, 

no período de 2009 a 2019, foram encontrados cerca de 457 

artigos publicados, sendo que no ano de 2019 já foram 

publicados 28. 

A literatura descreve a aplicação de diferentes tipos de 

catalisadores na reação de glicosidação, tais como: BF3.Et2O, 

SnCl4, FeCl3, InCl3, BiCl3, Yb(OTf)3, ZnCl2, ZrCl4 e TeCl4, os 

quais atuam como ácidos de Lewis (MOURA et al., 2018). No 

entanto, um catalisador que vem sendo extensivalmente usado 

é a montmorilonita K-10, por ser um catalisador heterogêneo, 

de baixo custo, fácil manipulação e apresentar disponibilidade 

comercial.  

Recentemente, nosso grupo de pesquisa publicou um 

artigo que relatava o uso da montmorilonita K-10 na reação de 

acetilação, em que  o produto foi obtido com 95% de rendimento 
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após 7,5 min. A K-10 mantevesse ativa por três ciclos reacionais 

sem diminuição da eficiência (SANTOS et al., 2018). 

Adicionalmente, novas condições reacionais para a 

glicosidação vêm sendo desenvolvidas, a fim de diminuir seus 

tempos reacionais como por exemplo o uso de novas fontes de 

energia, como as ondas ultrassônicas. 

Em 2016, nosso grupo de pesquisa publicou um trabalho, 

no qual descreve um novo método para síntese de O-

glicosídeos 2,3-insaturados promovido por irradiação 

ultrassônica, utilizando como catalisador o ácido p-toluilsufônico 

(TsOH). Neste trabalho, foram sintetizados 17 exemplos de O-

glicosídeos 2,3-insaturados em bons rendimentos e excelentes 

estereoseletividades (REGUEIRA et al., 2016). 

Tendo em vista o potencial dos compostos naturais 

contendo uma unidade glicosídica em sua estrutura, o presente 

trabalho teve como objetivo realizar a síntese, caracterização e 

avaliação citotóxica frente a Artemia salina Leach do O-

glicosídeo 2,3-insaturado 2-metil-but-3-in-2-il 4,6-di-O-acetil-

2,3-didesoxi-α-D-eritro-hex-2-enopiranosídeo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Matérias, solventes e reagentes 

O monitoramento das reações foi realizado através da 

cromatografia em camada delgada (CCD) utilizando placas de 

sílica-gel contendo indicador fluorescente F254. Para 

visualização das placas foram colocadas em solução ácida 

(EtOH/H2SO4, 95:5) ou solução de vanilina. A purificação foi 

realizada através da cromatografia líquida em coluna de vidro 
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utilizando sílica-gel 60 (70-230 mesh) como fase estacionária e 

sistemas hexano:acetato de etila como fase móvel em 

diferentes proporções. Os solventes comerciais foram 

purificados de acordo com os protocolos descritos na literatura 

(SANTOS et al., 2018). O hexano e o acetato de etila foram 

destilados individualmente, com coluna de vigreaux e o 

diclorometano foi destilado sob hidreto de cálcio. Os reagentes 

tri-O-acetil-D-glucal e o 2-metil-but-3-in-2-ol foram adquiridos da 

empresa Sigma Aldrich. 

 

Caracterização estrutural 

Os espectros de ressonância magnética nucelar de 

hidrogênio (RMN 1H) e ressonância magnética nucelar de 

carbono (RMN 13C) foram realizados utilizando como solvente o 

clorofórmio deuterado (CDCl3) e os dados registrados em um 

espectrômetro Varian Unity Plus 300. Para os espectros de 

RMN 1H, os deslocamentos químicos foram expressos em ppm 

(partes por milhão) em relação ao pico central do CDCl3 (7,27) 

e para o espectro de RMN 13C, os deslocamentos foram obtidos 

em relação aos picos centrais do CDCl3 (77,0). O aparelho foi 

calibrado usando tetrametilsilano [Si(CH3)4] (0,0 ppm) como 

referência externa no caso do RMN 1H e 13C. 

 

Síntese do 2-metil-but-3-in-2-il 4,6-di-O-acetil-2,3-didesoxi-

α-D-eritro-hex-2-enopiranosídeo  

Em um balão de fundo redondo de 100 mL o tri-O-acetil-

D-glucal (0,272g; 1 mmol) foi dissolvido em diclorometano seco 

(20 mL), posteriormente foi adicionado o álcool 2-metil-but-3-in-

2-ol (1,2 mmol) e a montmorillonita K-10 (0,1632 g; 60% M/M). 
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Depois o balão foi acoplado a um sistema de refluxo sob 

aquecimento (45-60 °C) e agitação constante, sendo a reação 

acompanhada por cromatografia de camada delgada (CCD). 

Após o término da reação, a solução foi filtrada e seca com 

MgSO4. O solvente foi removido sob pressão reduzida em um 

rota-evoporador e o resíduo purificado em coluna 

cromatográfica de sílica gel, utilizando um sistema de solvente 

hexano:acetato de etila em proporções variadas; 95:5 – 80:20), 

fornecendo o composto desejado. 

 

 Dados Espectrométricos 

2-Metil-but-3-in-2-il 4,6-di-O-acetil-2,3-didesoxi-α-D-

eritro-hex-2-enopiranosídeo (3): (80%, 0,256 g); Óleo incolor; 

[𝛼]𝐷
20 +51,7 (c 0,50; MeOH); IV (Janela de KBr) νmax 3268, 2986, 

1743, 1369, 1231, 1027, 887 cm−1; RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 

 5,85 (dl, 1H, H3, J = 10,2 Hz), 5,77 (ddd, 1H, H2, J = 10,2; 2,7 

e 1,8 Hz), 5,62 (sl, 1H, H1), 5,26 (ddd, 1H, H4, J = 9,3; 2,7 e 1,5 

Hz), 4,29-4,02 (m, 3H, H5, H6 e H6’), 2,51 (s, 1H, C≡CH), 2,05 

(s, 3H, OAc), 2,04 (s, 3H, OAc), 1,56 (s, 3H, CH3), 1,50 (s, 3H, 

CH3); RMN 13C (75 MHz, CDCl3)  171.2. 170.7, 121.2, 128.9, 

91.3, 85.6, 73.8, 72.0, 67.4, 65.4, 63.5, 30.9, 30.2, 21.7, 21.3. 

 

Toxicidade frente as larvas de Artemia salina Leach  

A toxicidade frente as larvas de Artemia salina Leach foi 

realizado seguindo-se o protocolo descrito por Meyer e 

colaboradores (1982). Após sintetizado e caracterizado, o 2-

metil-but-3-in-2-il 4,6-di-O-acetil-2,3-didesoxi-α-D-eritro-hex-2-

enopiranosídeo foi utilizado para a obtenção de uma solução 

estoque utilizando como solvente água salina artificial 
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preparada a partir de 38 g de sal marinho Marinex® em 1 L de 

água destilada em pH entre 8 e 9. 

Desta solução foram retiradas alíquotas para a 

realização de diluições obtendo-se inicialmente as 

concentrações de 100, 500, 1000 μg/mL. Após este teste 

preliminar as concentrações foram ajustadas para novos testes 

envolvendo concentrações de 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 

250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800, 1000 μg/mL. 

O dicromato de potássio (K2Cr2O7) foi utilizado como 

controle positivo ao passo que o solvente da solução estoque 

foi utilizado como controle negativo a fim de atestar a viabilidade 

do teste. 

Os cistos do microcrustáceo foram incubados em água 

salina artificial sob iluminação também artificial por um período 

de 24 horas visando a eclosão dos metanáupilos (larvas). Este 

processo aconteceu em uma incubadora, que consiste em um 

recipiente retangular de vidro com uma divisória contendo furos 

de aproximadamente 0,02 cm de espessura e distribuídos 

uniformemente, formando-se assim dois lados distintos. 

Os cistos foram depositados em um dos lados do 

recipiente, o qual foi recoberto com papel alumínio, para que as 

larvas, após a eclosão dos cistos, fossem atraídas pela luz do 

outro lado do sistema, forçando-as a atravessar a divisória, 

facilitando sua coleta e transferência para os tubos de ensaio. 

As larvas foram coletadas com auxílio de uma pipeta de 

Pasteur. 

As larvas foram divididas em diferentes tubos de ensaio 

em grupos de 10 para cada tubo, sendo estas expostas aos 

controles positivo, negativo e às soluções de concentração 
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crescente do 2-metil-but-3-in-2-il 4,6-di-O-acetil-2,3-didesoxi-α-

D-eritro-hex-2-enopiranosídeo, sendo realizados inicialmente 

um total de cinco testes, todos em triplicata.  

Os testes foram submetidos a iluminação artificial por um 

período de 24 horas, sendo posteriormente contabilizada a 

quantidade de indivíduos vivos e mortos para cada teste. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trabalho foi iniciado com a síntese do O-glicosídeos 

2,3-insaturando acetilênico nomeado de 2-metil-but-3-in-2-il 

4,6-di-O-acetil-2,3-didesoxi-α-D-eritro-hex-2-enopiranosídeo 

(3) a partir do Rearranjo de Ferrier entre o tri-O-acetil-D-glucal 

(1) e o álcool acetilênico 2-metil-but-3-in-2-ol (2), catalisado pela 

argila montmorilonita K-10 (Figura 1). 

 

Figura 1 Reação de glicosidação 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Este catalisado foi utilizado em duas proporções em 

100% m/m e 60% m/m. 
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Utilizando 100% m/m da montmorilonita K-10, o produto 

foi obtido em um tempo reacional de 45 min, porém foi 

observado um rendimento de apenas 50 %. No entanto, quando 

a quantidade da montmorilonita K-10 foi reduzida para 60 % 

m/m, o produto foi obtido em um tempo de 80 min, mas o 

rendimento aumentou para 80%, estando de acordo com o 

descrito por Regueira e colaboradores (2016) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Estudo da quantidade de montmorilonita. 

Produto Motmorilonit

a K-10 

temp

o 

Rendiment

o 

 

 

100% m/m 45min 50% 

60% m/m 80min 80% 

Fonte: Próprio autor. 

O baixo rendimento utilizando 100% m/m da 

montmorilonita K-10 leva a decomposição do álcool 2-metil-but-

3-in-2-ol (2), uma vez que o meio reacional eleva sua acidez, 

com isso este álcool terciário sofre desidratação como mostrado 

na figura abaixo (Figura 2). 

 

Tabela 2. Reação de desidratação do álcool. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Para confirma a formação do produto, foi realizado a 

caracterização por RMN 1H e RMN 13C. Essa técnica foi 
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caracterizada, pois o RMN é um método muito importante para 

o químico orgânico, através dela podemos encontrar 

informações sobre o número de átomos magneticamente 

distintos do isótopo estudado. Vários núcleos podem ser 

estudados pela técnica, porém os mais utilizados são carbono 

e hidrogênio (PAVIA et al., 2015). 

A análise do espectro de RMN 1H do 2-metil-but-3-in-2-il 

4,6-di-O-acetil-2,3-didesoxi-α-D-eritro-hex-2-enopiranosídeo 

(3), pode-se observar que o somatório das integrais sobre cada 

sinal foi igual a 20, valor este que corresponde ao número de 

hidrogênios presentes em sua estrutura. O mesmo exibiu os 

sinais característicos da estrutura proposta, entre eles: temos 

dois sinais do tipo singleto em aproximadamente 1,50 rpm 

referente as duas metilas do grupos acetóxi (H8 e H10). como 

os dois grupos metilenicos H11 são quimicamente iguais, eles 

iram apresentar apenas um sinal com maior intensidade do tipo 

simpleto em aproximadamente 2,00 ppm. Em 2,50 ppm 

apresenta um sinal do tipo simpleto, atribuído ao hidrogênio 

acetilênico (H14). 

Na região entre 3,50 a 4,00 ppm é observado um sinal 

do tipo multipleto, o mesmo foi atribuído aos hidrogênios 

metilenos H5 e ao H6, uma vez que os mesmos estão e regiões 

muito próximas, assim sobrepostos os sinais. Em 5,26 ppm 

temos um sinal que foi atribuído ao H4, em aproximadamente 

5,60 ppm temos um sinal atribuído ao H1. Por fim temos um 

sinal do tipo multipleto atribuído aos hidrogênios vinílicos H2 e 

H3 (Figura 3). 
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Figura 3. Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) do 2-metil-

but-3-in-2-il 4,6-di-O-acetil-2,3-didesoxi-α-D-eritro-hex-2-

enopiranosídeo 3. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

No espectro de RMN 13C do 2-metil-but-3-in-2-il 4,6-di-O-

acetil-2,3-didesoxi-α-D-eritro-hex-2-enopiranosídeo (3), foi 

observado a presença de 15 carbonos quimicamente 

diferentes, valor esse igual ao número de carbono que este 

composto apresenta. Os sinais mais desblindados em 171,17 e 

170,67 ppm foram atribuídos aos carbonos carbonílicos (C-7 e 

C-9), já os sinais 129,25 e 128,90 ppm foram atribuídos aos 

carbonos olefínicos (C-3 e C-2, respectivamente). Os sinais em 

(Composto 2b) J0704_3

6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5

Chemical Shift (ppm)

3.043.096.160.773.050.911.000.921.03

H11 

H8, H10 

H14

 
 H11 

H5,H6

 
 H11 H4

 
 H11 

H2,H3

 
 H11 

H1

 
 H11 
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91,32 e 85,64 ppm foram atribuídos aos carbonos C-1 e ao 

carbono sp (C-13). 

Os sinais em 73,78, 72,01, 67,36, 65,58 e 63,50 ppm, 

foram atribuídos aos carbonos C-14, C-5, C-12, C-4 e C-6, 

respectivamente. Por fim temos os sinais mais blindados, 30,88 

ppm referente a C-11 e 21,35; 21,16 atribuido a C8 e C10 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Espectro de RMN 13C (75 MHz, CDCl3) do composto 

3. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

A atribuiçao estrutural do 2-metil-but-3-in-2-il 4,6-di-O-

acetil-2,3-didesoxi-α-D-eritro-hex-2-enopiranosíde (3) foi 

realizado com base na análise espectral (está sumarizada na 

Tabela 2), a qual esta em concordância com as relatadas na 

literatura (REGUEIRA et al., 2016). 

(Composto 2b) J0704_3
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Tabela 2. Caracterização espectroscópica do 2-metil-but-3-in-

2-il 4,6-di-O-acetil-2,3-didesoxi-α-D-eritro-hex-2-enopiranosíde 

(3) 

COMPOSTO RMN 13C RMN 1H 

 

(300 MHz, CDCl3)  

5,85 (1H, H3, J = 

10,2 Hz), 5,77 (1H, 

H2, J = 10,2; 2,7 e 

1,8 Hz), 5,62 (1H, 

H1), 5,26 (1H, H4, J 

= 9,3; 2,7 e 1,5 Hz), 

4,29-4,02 (3H, H5, 

H6 e H6’), 2,51 (1H, 

C≡CH), 2,05 (3H, 

OAc), 2,04 (3H, 

OAc), 1,56 (3H, 

CH3), 1,50 (3H, 

CH3) 

(75 MHz, CDCl3)  

171.2. 170.7, 121.2, 

128.9, 91.3, 85.6, 

73.8, 72.0, 67.4, 

65.4, 63.5, 30.9, 

30.2, 21.7, 21.3. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Uma vez que sintetizado e caracterizado o  2-metil-but-

3-in-2-il 4,6-di-O-acetil-2,3-didesoxi-α-D-eritro-hex-2-

enopiranosídeo (3), o mesmo foi submetido ao bioensaio com 

Artemia salina Leach a fim de avaliar sua toxicidade, utilizando 

a metodologia proposto por Meyer e colaboradores (1982).  

O bioensaio com Artemia salina Leach tem sido bastante 

utilizado para monitoramento da resposta biológica devido a 

simplicidade e praticidade do método, além disso, os resultados 

podem ser facilmente tratados estatisticamente. É considerado 
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como ensaio preliminar no estudo de compostos com potencial 

atividade biológica em que se utiliza de organismos simples  

(LOPES, SILVA, e ECHEVARRIA, 2016). 

Vários compostos naturais, particularmente substâncias 

com atividade antitumoral, antimicrobiana, inseticida e 

antitripanosomicida, foram testados por esses bioensaios, 

mostrando uma correlação significativa (DUARTE et al.,2019). 

Caiana e colaboradores (2019) relataram a síntese e a 

avaliação citotóxica frente a Artemia salina de um derivado 

glicosídico, o cicloexil 2,3-didesoxi-α-D-eritrohex-2-

enopiranosídeo, o qual apresentou ação citotóxica com valor de 

LC50 foi de 646,789 μg/mL. 

No intuito de determinar as concentrações médias para 

o desenvolvimento dos seguintes testes e a descoberta da LC50, 

foi iniciado testes preliminares nas concentrações de 100, 500 

e 1000 μg/mL. Após o teste inicial, optou-se por realizar teste 

nas concentrações de 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 

500 μg/mL afim de obter concentrações capazes de matar 5% 

e 95% dos indivíduos.  

Possuindo as concentrações desejadas, foi utilizado o 

software POLO-PC para identificar o intervalo de confiança de 

95% dos indivíduos e a concentração capaz de matar 50% dos 

indivíduos testados (LC50). Desta maneira, o composto 

apresentou um CL50 de 292,004 μg/mL com intervalo de 

confiança de 252,9122 a 336,1665 μg/mL (Figura 5). 
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Figura 5. Estrutura do O-glicosídeo 2,3-insaturado. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

As moléculas podem ser classificadas de acordo com 

seus valores de LC50, ou seja, valores de LC50 inferiores a 100 

μg/mL as moléculas são considerados altamente tóxicas, 

valores entre 100 e 500 μg/mL as moléculas são 

moderadamente tóxicas, entre 500 e 1000 μg/mL as moléculas 

são levemente tóxicas e acima de 1000 μg/mL as moléculas 

possuem baixa toxicidade (MERINO et al., 2015). 

Pela classificação o 2-metil-but-3-in-2-il 4,6-di-O-acetil-

2,3-didesoxi-α-D-eritro-hex-2-enopiranosíde (3) foi considerado 

moderadamente tóxico. 

Rego e colaboradores (2015) realizaram estudos de 

toxicidade com a Artemia salina do paracetamol ou 

acetaminofeno, um dos analgésicos mais utilizados em nível 

mundial, de venda livre. Ele apresentou valor de CL50 de 298,3 

μg/mL, valor próximo do O-glicosídeo 2,3-insaturado (3) 

sintetizado, demostrado que o composto apresenta CL50 

próximo de um fármaco que se encontra no mercado (Figura 6). 

 

μg/mL 



SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ATIVIDADE CITOTÓXICA FRENTE A ARTEMIA 

SALINA LEACH DO 2-METIL-BUT-3-IN-2-IL 4,6-DI-O-ACETIL-2,3-DIDESOXI-Α-D-

ERITRO-HEX-2-ENOPIRANOSÍDEO  

 
 

Figura 6. Estrutura do paracetamol. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

CONCLUSÕES  

 

O 2-metil-but-3-in-2-il 4,6-di-O-acetil-2,3-didesoxi-α-D-

eritro-hex-2-enopiranosídeo (3) foi obtido após uma hora de 

reação com 80% de rendimento. Foi caracterizado pelo método 

espectroscópico de ressonância magnética nuclear de 13C e 1H, 

e os dados espectroscópicos obtidos estão de acordo com os 

descritos na literatura.  

Além disso, o ensaio de toxicidade in vitro com Artemia 

salina Leach do 2-metil-but-3-in-2-il 4,6-di-O-acetil-2,3-

didesoxi-α-D-eritro-hex-2-enopiranosídeo (3) apresentou uma 

CL50 de 292,004 μg/mL com intervalo de confiança de 

252,9122 a 336,1665 μg/mL.  

Por fim, o composto sintetizado apresentou bons 

resultados preliminares, sendo um forte candidato a estudos 

posteriores frente a diferentes atividades biológicas, sendo 

fonte importante no desenvolvimento de novos fármacos. 

 

μg/mL 
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RESUMO: Nos últimos anos as infecções fúngicas invasivas 
tem representado um dos prinipais problemas de saúde pública. 
Atrelado a esse problema, uma das principais limitações dos 
medicamentos antifúngico é que eles apresentam toxidade 
acentuada. Essa problemática motiva a descoberta de agentes 
antifúngicos mais potentes e menos tóxicos capazes de reduzir 
o impacto negativo dessas infecções fúngicas. Assim, o 
desenvolvimento de uma nova classe de agentes antifúngicos 
baseada em moléculas derivadas de carboidratos pode ser uma 
estratégia interessante, uma vez que os carboidratos são 
biocompatíveis e pode contribuir para o desenvolvimento de um 
agente antifúngico menos tóxico. Nesse sentido, o objetivo 
desse trabalho foi realizar a síntese e caracterização estrutural 
do carboidrato 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal, bem como estudar 
seu potencial antifúngico frente as cepas fúngicas Cryptococcus 
gatti e Cryptococcus neoformans. Esse carboidrato foi 
sintetizado em um curto tempo reacional de 1,5 horas e com um 
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rendimento excelente de 93%. Além disso, os dados 
espectroscópicos obtidos corroboram com os dados da 
literatura, indicando que, de fato, é o carboidrato sintetizado. 
Adicionalmente, os valores de CIM obtidos após os ensaios 
antigúngicos foram de 256 µg/mL para a espécie Cryptococcus 
gatti e 512 µg/mL para a espécie Cryptococcus neoformans. 
Palavras-chave: 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal. Cryptococcus gatti 

e Cryptococcus neoformans. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A criptococose é uma doença infecciosa com distribuição 

mundial e ampla variedade de apresentações clínicas. Essa 

doença é causada principalmente por fungos das espécies 

Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii (MAZRIARZ; 

PERFECT, 2016). O gênero Cryptococcus foi identificado pela 

primeira vez como um patógeno humano em 1894 por Otto 

Busse e as doenças causadas por esse microrganismo eram 

raras, contudo, com o aumento da população 

imunocomprometida, incluindo aquelas com HIV/AIDS, câncer 

e pacientes submetidos a transplante de órgãos, o gênero 

Cryptococcus tornou-se um patógeno fúngico oportunista 

significativo, causando infecções no sistema nervoso central 

(SNC) (ARMSTRONG-JAMES, et al. 2017).   

O tipo mais comum e grave de doença criptocócica é a 

criptococose pulmonar não controlada, resultando na meningite 

criptocócica (MC) ou meningoencefalite. Estima-se que a MC 

afeta até 1 milhão de pessoas em todo o mundo a cada ano, e 

apesar da terapia antifúngica combinada, a taxa de mortalidade 

por MC é estimada em 181.100 mortes anualmente em todo o 
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mundo (RAJASINGHAM, et al. 2017). A criptococose é uma 

doença fúngica mais fatal entre os pacientes com AIDS no 

mundo (DENNING, 2016). 

O tratamento da criptococose permanece insatisfatório 

apesar dos cuidados médicos padrões, os quais se limitam 

principalmente à terapias com anfotericina B, derivados 

azólicos e 5-flucitosina (COELHO; CASADEVALL, 2016). A 

toxicidade é uma das principais limitações desses agentes 

antifúngicos, e além disso, estes microrganismos possuem 

diferentes mecanismos de virulência e têm apresentado uma 

crescente resistência a esses medicamentos (CHEN, et al. 

2015; SMITH, et al. 2015). Desse modo, a descoberta de 

agentes antifúngicos mais potentes e menos tóxicos faz-se 

necessário para reduzir o impacto negativo dessas infecções 

fúngicas. 

O desenvolvimento de uma nova classe de agentes 

antifúngicos baseada em moléculas derivadas de carboidratos 

pode ser uma estratégia interessante, uma vez que os 

carboidratos são biocompatíveis e podem contribuir para o 

desenvolvimento de um produto mais eficaz e com baixa 

toxidade, capaz de tratar as crescentes infecções fúngicas. 

Os carboidratos, conhecidos como açúcares, são as 

biomoléculas naturais mais abundantes da face da terra, sendo 

obtidos durante o processo de fotossíntese (HAO, et al. 2016). 

Assim como, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, os 

carboidratos são constituintes essenciais das macro e 

supramoléculas. A combinação das diferentes funções 

bioquímicas de cada uma dessas moléculas permite a 

integridade da célula e de todos os processos metabólicos, 
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fisiológicos e genéticos dos organismos vivos. Assim, os 

carboidratos desempenham diversos papéis no ciclo de vida de 

quase todas as espécies vivas (HE, et al. 2016). 

Os carboidratos são matérias primas renováveis com alta 

biodisponibilidade e biocompatibilidade, são acessíveis e de 

baixo custo, além disso, são adaptável à modificações 

estruturais (SOLANKI; DAS; THAKORE, 2018). Essas 

vantagens unidas à complexidade estrutural destas moléculas, 

tornam a sua manipulação sintética um desafio promissor. De 

tal modo, a química dos carboidratos cresce 

surpreendentemente, uma vez que a junção da sua importância 

biológica associada às possibilidades de modificações 

estruturais pode levar ao desenvolvimento de moléculas com 

uma infinidade de aplicações biológicas e tecnológicas 

(FAIRBANKS, 2015; Liu, et al. 2018).  

Dentre as substâncias pertencentes a classe dos 

carboidratos, a D-glicose é um dos seus representantes mais 

conhecido e atualmente possui aplicação nos mais variados 

âmbitos da ciência e da sociedade (SILVA; FREITAS FILHO; 

FREITAS, 2018). Além disso, a D-glicose pode sofrer diversos 

tipos de transformações estruturais, com destaque para 

preparação de glicais, que são derivados cíclicos contendo uma 

insaturação entre os átomos de carbono 1 e 2. O glical mais 

bem conhecido é o D-glucal, que foi sintetizado pela primeira 

vez em 1913 por Hermann Emil Fischer a partir da D-glicose. 

Desde então, numerosos grupos de pesquisa têm utilizado o D-

glucal, geralmente com uma proteção adequada das suas 

hidroxilas, para preparação de uma infinidade de compostos 

importantes do ponto de vista biológico e industrial 
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(MEYERTHEFER, et al. 2015). A proteção das hidroxilas do D-

glucal com grupos acetilas leva a formação do 3,4,6-tri-O-acetil-

D-glucal, que também é conhecido como D-glucal-peracetilado, 

D-glucal-triacetilado ou apenas D-glucal acetilado (MIKULA, et 

al. 2013). 

O 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal tornou-se um intermediário 

chave para síntese de produtos naturais e inúmeras moléculas 

biologicamente ativas (SANTOS, et al. 2017; XIAO, et al. 2015; 

SAIDHAREDDY; SHAW, 2015). Contudo, sua avaliação 

biológica é um campo ainda inexplorado. Nesse sentido, o 

objetivo desse trabalho foi realizar a síntese do  3,4,6-tri-O-

acetil-D-glucal, seguido da sua caracterização estrutural, 

utilizando as técnicas espectroscópicas de Infravermelho (IV), 

Ressonância Margnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H) e 

Ressonância Margnética Nuclear de Carbono (RMN 13C). Além 

disso, tamém foi avaliado o potencial antifúngico do 3,4,6-tri-O-

acetil-D-glucal frente aos microrganismos patogênicos 

Cryptococcus gatti e Cryptococcus neoformans.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os reagentes e solventes utilizados foram obtidos dos 

fornecedores Sigma Aldrich, Cinética e Vetec, geralmente 

usados na sua forma comercial (P.A.). Nos casos em que houve 

a necessidade de purificação, foi utilizado o protocolo de 

Armarego (2017). Assim, o hexano e o acetato de etila foram 

destilados utilizando coluna de Vigreux antes do uso. Na coluna 

cromatográfica para purificação do composto foi utilizando sílica 

gel 60 (70-230 mesh) como fase estacionária e o sistema 
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Hexano:Acetato de etila (na proporção 90:10) como fase móvel. 

O acompanhamento da reação foi realizado através de 

cromatografia em camada delgada (CCD), em que foi utilizado 

placas prontas de sílica-gel contendo indicador fluorescente 

F254. Para revelação dos compostos foi utilizada solução 

etanólica ácida (5% H2SO4). 

Os espectros de RMN 1H e 13C foram realizados 

utilizando como solvente o clorofórmio deutorado (CDCl3) e 

foram registrados em um espectrômetro Varian VRMNS 400 

MHz. Todas as constantes de acoplamento (J) foram descritas 

em hertz (Hz). 

O espectro na região do infravermelho foi registrado em 

um em espectrofotômetro de IV com transformada de Fourier 

no instrumento Bruker Modelo IFS66, sendo as amostras 

preparadas como filmes finos ou pastilhas de KBr. 

 

Procedimento para preparação do tri-O-acetil-D-glucal (4) 

 

A um balão de fundo redondo de 250 mL contendo D-

glicose anidra (2 g, 11 mmol) foi adicionado anidrito acético ( 

Ac2O) (6,7 mL, 7,2 g, 70 mol) e H2SO4 (0,05 mL, 0,09 g, 1 

mmol). A mistura foi colocada num banho de ultrassom e 

sonicada durante 15 min à temperatura ambiente. Ao mesmo 

balão foi então adicionada uma solução de 31% de HBr / AcOH 

(30 mL) [HBr 48% (6 mL) em Ac2O (24 mL)] e a mistura foi 

novamente sonicada por 45 min. Adicionou-se NaOAc anidro (4 

g, 48,8 mmol) ao balão e depois foi sonicado por 10 min. Em 

seguida, foi adicionado uma suspensão de sulfato de cobre 

penta-hidratado (CuSO4·5H2O) (1,2 g, 4,8 mmol) e zinco sólido 
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(20 g, 306 mmol) em água (20 mL) e ácido acético (AcOH) (30 

mL) contendo acetato de sódio tri-hidratado (NaOAc·3H2O) (19 

g, 140 mmol). Esta mistura foi então sonicada à temperatura 

ambiente por 20 min. O resíduo sólido foi separado por filtração 

e lavado com acetato de etila (3 × 100 mL) e água (2 × 50 mL). 

As fases orgânicas combinadas foram lavadas com solução 

saturada de NaHCO3 (5 × 50 mL) e em seguida com salmoura 

(2 × 50 mL). Após essas lavagens, a fase orgânica foi seca 

utilizando MgSO4 anidro e filtrada. O solvente foi removido sob 

vácuo e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna, 

utilizando como fase móvel um sistema de solventes 

Hexano:Acetato de etila (na proporção 90:10) e sílica gel como 

faze estacionária. 

 

Microrganismos e inóculo 

 

As cepas de Cryptococcus gattii (ATCC 32269) e 

Cryptococcus neoformans (ATCC 66031) foram mantidas em 

meio de cultura ágar sabouraud dextrose (DIFCO®) e incubadas 

durante 72 horas à 37º C. Para o preparo do inóculo, retirou-se 

uma alíquota da cepa fungica previamente semeado em ágar 

sabouraud dextrose a 37 ºC por 72 horas e a mesma foi 

suspendida em tubo com NaCl a 0,85%, com auxílio de uma 

alça descartável estéril. O incóculo foi ajustado com a escala de 

0,5 Mc Farland (1-5 x 106 UFC/mL) para os testes de 

concentração inibitória mínima (HADACEK; GREGER, 2000 ). 

 

Preparo da Solução Aquosa do 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal 
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A substância foi solubilizada com dimetilsulfóxido 

dimetilsulfóxido (DMSO) na razão DMSO/água destilada em 

10%, concentração que não interfere no crescimento 

microbiano (COSTA, et al. 2011). Nos testes foram utilizados 

controles de DMSO na mesma concentração de solubilização 

do 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal  estudado com intuito de analisar 

a interferência no crescimento do microrganismo. 

 

Determinação da Concentração Inibitória Mínima 

 

A concentração inibitória mínima (CIM) das substâncias 

teste foi realizada pela técnica de acordo com as normas M27 

do CLSI (2017) com modificações (NÓBREGA, et al. 2016; 

TEIXEIRA et al. 2018), em que foram distribuídos 100 μL do 

meio de cultura caldo sabouraud dextrose duplamente 

concentrado em placas de 96 orifícios. Em seguida, foram 

distribuídos 100 μL da solução da droga teste duplamente 

concentrado somente na primeira linha e realizada a 

microdiluição seriada na razão de 2:1. Com auxílio de uma 

pipeta de 10 μL, foi adicionado o inóculo em cada uma das 

cavidades da placa. As duas últimas linhas corresponderam ao 

controle para avaliar a viabilidade das cepas (meio de cultura 

mais inóculo sem a substância analisada) e a esterilidade do 

meio de cultura (meio de cultura sem a substância testada). As 

placas foram incubadas a 37ºC por até 72h. 

 

  



SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO ENTIFUNGICA DO 3,4,6 TRI O 
ACETIL D GLUCAL FRENTE À CEPAS FÚNGICAS DO GÊNERO 

CRYPTOCOCCUS 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Reduzir a toxicidade, aumentar a biodisponibilidade, 

melhorar o espectro antifúngico e combater a resistência são 

qualidades que se espera dos novos agentes antigungicos, uma 

vez que essas limitações ainda são desafios a serem 

superados. 

  A biodisponibilidade, biocompatibilidade e baixo custo, 

atrelado a potente diversificação molecular no ponto de vista 

sintético, fazem dos carboidratos um importante classe de 

compostos, no âmbito da química medicinal, com potencial para 

atender as necessidades dos novos agentes antifúngicos.   

  Nessa perspectiva, o presente trabalho foi iniciado com 

a preparação do carboidrato 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal (4). Para 

isso, foi utilizado um procedimento one-pot, desenvolvido por 

nosso grupo de pesquisa (REGUEIRA, et al. 2016), no qual o 

monossacarídeo D-glicose sofreu sucessivas transformações 

estruturais, que levaram a obtenção do carboidrato (4). Todas 

as etapas envolvidas durante a preparação desse carboidrato 

estão resumidas no esquema 1. 
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Esquema 1. Etapas reacionais da síntese do 3,4,6-tri-O-acetil-

D-glucal (4) 

 
            Fonte: autoria própria. 

 

  As reações químicas envolvidas dutante a síntese do 

3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal (4) incluiram três etapas reacionais. A 

primeira delas consistiu em uma reação de acetilação, na qual 

todas as hidroxilas da D-glicose foram acetiladas, formando a 

D-glicose penta-acetilada (2). Para isso o monossacarídeo D-

glicose (1) foi posto para reagir com o anidrito acético em meio 

ácido. Na segunda etapa, houve uma reação de bromação, 

onde no carbono 1 da D-glicose penta-acetilada (2), 

denominado de carbono anomérico, foi adicionado um átomo 

de bromo. Nesta etapa foi necessário utilizar excesso de ácido 
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bromídrico, para facilitar a formação do produto bromado (3). 

Finalmente, a terceira e última etapa envolveu uma reação de 

eliminação, cuja característica principal é a formação de uma 

dupla ligação entre os carbonos 1 e 2 do 3,4,6-tri-O-acetil-D-

glucal (4). 

  Após essas etapas reacionais, o 3,4,6-tri-O-acetil-D-

glucal (4) foi obtido na forma de um solido branco amorfo com 

93% de rendimento em um tempo reacional de 1,5 horas. 

   Após a síntese, o próximo passo foi a caracterização 

estrutural do 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal (4). Para essa 

caracterização, foram utilizadas as técnicas de espectroscopia 

na região do invfravermelho (IV) e a ressonância magnética 

nuclear de hidrogênio (RMN 1H) e carbono (RMN 13C). 

  

Figura 1. Espectro de infravermelho do composto 4. 

 
Fonte: autoria própria. 

 (4) 
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  Iniciando a caracterização desse composto pela análise 

do espectro de IV (Figura 1), nota-se claramente a ausência de 

bandas de estiramento largo referente à ligações do tipo O-H 

na região acima de 3200 cm-1, indicando que a D-glicose (1) foi 

acetilada. Em 1740 cm-1 podemos observar uma banda de 

estiramento C=O, característico de carbonila (PAVIA, et al. 

2015). Também foi possível observar a banda referente ao 

estiramento da ligação C=C (em 1650 cm-1). Além disso, um 

banda de estiramento fraco referente a ligação Cps2–H em 3047 

cm-1 foi observada, indicando a presença da instauração 

resultante da etapa de eliminação durante a síntese do 3,4,6-

tri-O-acetil-D-glucal (4). 

  O espectro de RMN 1H do 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal (4) 

mostrou sinais característicos que indicam sua formação 

(Figura 2). Por exemplo, os três simpletos correspondentes aos 

prótons do grupo OAc na região entre 2,03 a 2,08. O sinal em 

6,46 ppm refere-se ao próton olefínico H-1, que aparece em 

campo alto com multiplicidade do tipo dubleto (J = 6,3 Hz), 

devido ao desdobramento do seu sinal provocado pelo próton 

olefínico H-2. O hidrogênio H-4, por sua vez, acopla com H-3 e 

H-5, resultando no aparecimento de um sinal do tipo dupleto de 

dupleto (J = 12,0 Hz e 6,0 Hz) em 4,41 ppm. Adicionalmente, o 

somatório das integrais obtidas no espectro foi igual a 16, 

corroborando com o total de hidrogênios presentes no 

composto em análise.  
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Figura 2. Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) do glical (4) 

 

Fonte: autoria própria. 

 

  Quanto ao espectro de RMN 13C do 3,4,6-tri-O-acetil-D-

glucal (4), observa-se os sinais característicos desse composto 

(Figura 3). Podemos perceber três sinais entre 169,6 a 170,6 

ppm, os quais foram atribuídos aos carbonos carbonílicos dos 

grupos acetilas. Os carbonos olefínico C-1 e C-2 foram 

atribuídos aos sinais em 145,7 e 99,0 ppm, respectivamente, 

devido ao efeito anisotrópico da ligação dupla. O sinal em 73,9 

ppm foi atribuído ao carbono C-5, uma vez que estar 

diretamente ligado ao oxigênio. Os três sinais na região de 20,7 

a 21,0 são referentes aos carbonos metílicos presentes nos três 
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grupo acetilas. A atribuição dos demais sinais podem ser vista 

na figura 2. 

 

Figura 3. Espectro de RMN 13C (100 MHz, CDCl3) do glical (4) 

 
Fonte: autoria própria. 

 

  Os dados espectroscópicos obtidos após a 

caracterização estrutural do 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal (4) estão 

resumidos na tabela 1. Adicionalmente, esses dados 

corroboram com os resultados obtidos por Regueira (2016). 
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Tabela 1. Dados espectroscópicos do composto (4) 
Produto RMN 1H (300 MHz, CDCl3) RMN 13C (100 MHz, CDCl3) 

 

 

4 

δ 2,04 (s, 3H), 2,08 (s, 3H), 

2,09 (s, 3H), 4,17-4,29 (m, 

2H), 4,41 (dd, 1H, J = 12 Hz e 

6,0 Hz), 4,85 (dd, 1H, J = 6,0 

Hz e 3,6 Hz), 5,23 (m, 1H), 

5,35 (m, 1H), 6,47 (d, 1H, J = 

6,3) 

δ 170,6, 170,4, 169,6, 145,7, 

99,0, 73,9, 67,5, 67,2, 61,4, 

21,0, 20,8, 20,7. 

Fonte: autoria própria. 

   

  Após a etapa sintética e posterior caracterização 

estrutural do 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal (4). O próximo passo foi 

o estudo do potencial antifúngico deste glical. Nesta etapa do 

trabalho foram utilizadas as cepas de Cryptococcus gattii 

(ATCC 32269) e Cryptococcus neoformans (ATCC 66031), que 

são as principais espécies patogênias do genero Cryptococcus 

que provocam infecções fungicas em humanos. 

  Determinou-se a concetração inibitória mínima (CIM), ou 

seja, a concentração mínima do 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal (4) 

capaz de inibir o crescimento fungico e os resultados obtidos 

após os ensaios estão sumarizados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Resultados da CIM para o glical (4).  

 

Microrganismo 

Cryptococcus 

gatti ATCC 

32269 

Cryptococcus 

Neoformans 

ATCC 66031 

CIM (µg.mL-1) 256 512 

Anfotericina B 0,5 0,25 

             Fonte: autoria própria 
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  De acordo com a tabela 2, o 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal (4)  

apresentou uma CIM de 256 µg/mL para a espécie 

Cryptococcus gatti (ATCC 32269) e 512 µg/mL para a espécie 

Cryptococcus neoformans (ATCC 66031). Um menor valor de 

CIM para a Cryptococcus gatti é um resultado interessante, uma 

vez que nas últimas décadas tem sido relatado um surto de 

infecções por essa espécie, e o aumento das infecções em 

portadores de HIV/AIDS em várias regiões do mundo 

(DAMASCENO-ESCOURA, et al. 2019). Além disso, evidencias 

mostram que essa espécie formam biofilmes em vários ninchos, 

como estratégia de sobrevivência e o desenvolvimento de 

drogas anti-biofilmes fúngicos e algo de de grande interesse, já 

que são poucas as investigações nessa área (TAVARES, et al. 

2019).  

  Nos ensaios antifúngicos, também foi utilizado a 

anfotericina B como fármaco de referência e os valores de CIM 

desse agente antifúngico para as duas cepas fúngicas 

estudadas estão mostrados na tabela 2. 

  De modo geral, os resultados obtidos para o estudo 

antifúngico do 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal (4) não foi tão 

significativo, quando comparado ao fármaco de referência 

(anfotericina B), o qual apresentou CIM de 0,5 µg/mL para 

Cryptoccocus gatti e 0,25 µg/mL para a Cryptococcus 

neoformans. Contudo, a toxicidade da anfotericina B, assim 

como da maioria dos fármacos utilizados para tratar as 

infecções fungicas, associado à outras limitações, motiva a 

busca por novos agentes antifungicos que venham a apresentar 

mair potência e menor toxicidade (SCORZONI, et al. 2016). 
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  É válido comentar que o potencial do 3,4,6-tri-O-acetil-D-

glucal ainda pode ser explorado de outras maneiras, 

especialmente através de estudos de associacão com um 

fármaco comumente utilizado no tratamento das infecções 

fúngicas. Essa estratégia possivelmente pode potencializar a 

atividade antifúngica, necessitando de menores doses para 

alcançar melhores resultados. Nos últimos anos essa terapia 

combinada vem demostrando resultados muito significativos 

(SPITZER; TOBBINS; WRIGHT, 2016).  

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos após as etapas de síntese, 

caracterização e atividade antifúngica do 3,4,6-tri-O-acetil-D-

glucal  nos levaram a concluir algumas observações a respeito 

desse estudo. Primeiramente, o composto foi sintetizado em um 

curto tempo reacional de 1,5 horas e com um rendimento 

excelente de 93%. Além disso, os dados espectroscópicos 

obtidos após as análises dos espectros de RMN de 1H e 13C 

corroboram com os dados da literatura, indicando que, de fato, 

é o carboidrato sintetizado. Adicionalmente, os valores de CIM 

obtidos após os ensaios antigúngicos foram de 256 µg/mL para 

a espécie Cryptococcus gatti e 512 µg/mL para a espécie 

Cryptococcus neoformans. O 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal não 

apresentou uma atividade tão significativa, quando comparado 

a anfotericina B, o qual apresentou CIM de 0,5 µg/mL para 

Cryptoccocus gatti e 0,25 µg/mL para a Cryptococcus 

neoformans. Contudo, a toxicidade da anfotericina B, assim 

como da maioria dos fármacos utilizados para tratar as 
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infecções fungicas, associado à outras limitações, motiva a 

busca por novos agentes antifungicos.  
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RESUMO: Os produtos naturais são fonte e inspiração para o 
desenvolvimento de novos fármacos. Por exemplo o eugenol, 
produto natural presente em diversas fontes vegetais, 
apresenta uma estrutura versátil e relevante que exibe uma 
gama de propriedades biológicas. A versatilidade estrutural do 
eugenol possibilita realizar diferentes tipos de reações, levando 
a formação de derivados bioativos. Dessa forma, este trabalho 
objetivou realizar a síntese, caracterização e avaliação 
toxicológica frente a Artemia salina Leach do 4-alil-2-metoxi-1-
(prop-2-in-1-iloxi)benzeno. Para isto, o eugenol foi submetido a 
reação de alquilação com o brometo de propagila levando ao  
produto 4-alil-2-metoxi-1-(prop-2-in-1-iloxi)benzeno, o qual foi 
caracterizado pela técnica de ressonância magnética nuclear 
de hidrogênio e carbono, enquanto que sua CL50 foi 
determinada por meio do bioensaio toxicológico utilizando a 
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Artemia salina Leach. Este derivado do eugenol (4-alil-2-metoxi-
1-(prop-2-in-1-iloxi)benzeno) se apresentou como uma 
substância tóxica frente ao bioensaio utilizado, com valor baixo 
de CL50 de 10 μg/mL, o que evidencia seu potencial para ser 
estudadado posteriormente frente a outras atividades 
biológicas. 
 
Palavras-chave: Produtos naturais. Derivados do eugenol. 
Artemia salina. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Os produtos naturais são utilizados desde os primórdios 

da humanidade pela população para fins terapêuticos, além 

disso, eles são considerados como fonte e inspiração para o 

desenvolvimento de novos fármacos (KINGSTON, 2012). 

Segundo o estudo realizado por Newman e Cragg (2016), cerca 

de 33% dos fármacos aprovados durante o período de 1981 a 

2014 foram idealizados se baseando em produtos naturais ou 

em derivados de produtos naturais. Esses dados refletem a 

importância dos produtos naturais para a 

descoberta/desenvolvimento de novas estruturas de possíveis 

candidatos a fármacos.  

O eugenol, por exemplo, é um produto natural que 

apresenta diversas propriedades biológicas. Ele pertence à 

classe dos fenilpropanóides e pode ser encontrado na natureza 

em uma variedade de fontes vegetais a citar, incluindo botões 

de cravo, casca de canela e folhas, folhas de tulsi, açafrão, 

pimenta, gengibre, orégano, tomilho, manjericão, baía, 

manjerona, maça e noz-moscada (KHALIL et al., 2017). No 
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entanto, pode ser obtido em maior quantidade no óleo essencial 

dos botões do cravo (Syzygium aromaticum L.), uma vez que 

este é o principal componente fenólico isolado do mesmo 

(KAUFMAN, 2015; MARCHESE et al., 2017).  

É considerado uma substância segura de acordo com a 

GRAS (Generally Recognized As Safe, tradução: Geralmente 

reconhecido como seguro) pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), além de ser considerado não-mutagênico (KHALIL et 

al., 2017). Além disso, o eugenol apresenta ação anestésica, 

antioxidante, anti-helmíntica, anti-inflamatória, 

anticarcinogênica, antifumigante, propriedades antirepelente e 

antimicrobiana frente a diversos microorganismo (LIMA et al., 

2019). Adicionalmente, o eugenol possui aplicação na indústria 

alimentícia e cosmética como um ingrediente chave para 

agentes de perfumes, cosméticos e aromas (RAJA et al., 2015) 

bem como na área odontológica na preparação de resinas 

dentárias (WAN et al., 2016). 

Essas atividades do eugenol o tornam uma estrutura alvo 

de inúmeras modificações estruturais visando a obtenção de 

novas substâncias com eventuais propriedades terapêuticas 

(SILVA et al., 2018). Este fato é corroborado pelo crescente 

número de publicações envolvendo este composto e seus 

derivados (RAJPUT et al., 2016). Por exemplo, Farias e 

colaboradores (2014) sintetizaram uma série de derivados do 

eugenol com potencial ação antioxidante, reduzindo a 

peroxidação lipídica e oxidação de proteínas em sistemas 

biológicos. Esses derivados foram obtidos através da inserção 

de grupos alquílicos ou arílicos na hidroxila fenólica do eugenol, 

em que foi observado pelo grupo, que a inserção de grupo alquil 
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com características lineares favoreceram a atividade 

antioxidante. 

Souza e colaboradores (2014) sintetizaram e avaliaram 

a atividade antifúngica de seis derivados do eugenol contendo 

uma unidade glicosídica. Alguns desses derivados 

apresentaram ação antifúngica frente aos fungos C. albicans, 

C. tropicalis e C. glabrata, com concentrações inibitórias 

menores do que o eugenol, além disso, foi avaliado a 

citotoxicidade in vitro das estruturas mais ativas, e os resultados 

demostraram que as modificações realizadas no eugenol 

apresentam menor citotoxidade em células eucariótica.  

Rudyanto e colaboradores (2015) relataram a síntese de 

derivados do eugenol contendo em sua estrutura a porção 1,3-

benzoxazina e derivados do eugenol com a porção aminometil, 

os quais foram submetidos a ensaios de citotoxicidade in vitro 

contra linhagem de células humana de adenocarcinoma de 

mama (MCF-7) e de letalidade em camarão de salmoura 

(RUDYANTO et al., 2014). Todos os compostos testados 

apresentaram citotoxicidade com valores de CL50 abaixo de 100 

μg/mL, o que evidencia uma promissora atividade anticâncer 

destes compostos, enquanto que o eugenol não apresentou 

citotoxidade em concentração de 250 μg/mL. 

Silva e colaboradores (2018) relataram uma série de 

derivados do eugenol obtidos através de modificações 

estruturais na hidroxila fenólica e na porção alílica. Estes destes 

derivados apresentaram ação antibacteriana, alguns derivados 

apresentaram maior poder de inibição no crescimento de certas 

cepas quando comparadas ao eugenol, como no caso da 
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bactéria Streptococcus. Além disso, alguns derivados desta 

série apresentaram ação antioxidante. 

Rohane e colaboradores (2019) relataram uma série de 

derivados do eugenol contendo uma porção hidrazona, que 

foram sintetizados segundo um estudo realizado pelo grupo de 

Docking molecular. Esses derivados exibiram potencial 

atividade antitubercular, significativamente ativos nas 

concentrações 50 e 100 μg/mL, em que o derivado mais ativo 

apresentou atividade de 25 μg/mL contra a bactéria 

Mycobacterium tuberculosis.  

Diante do exposto, é notável a importância da síntese de 

novos derivados do eugenol a fim de obter estruturas com com 

eventuais propriedades terapêuticas, as quais necessariamente 

devem ser submetdidas a ensaios toxicológicos. O ensaio 

toxicológico utilizando Artemia salina é utilizado de forma 

preliminar na análise de produtos naturais na busca por 

compostos com potencial atividade biológica. É um ensaio de 

letalidade que permite a avaliação da toxicidade geral 

(PEREIRA et al., 2015; SILVA et al., 2016). 

Reconhecendo a importância do eugenol como produto 

natural, bem como de seus derivados, o presente trabalho 

objetivou sintetizar, caracterizar e avaliar a toxicidade do4-alil-

2-metoxi-1-(prop-2-in-1-iloxi)benzeno frente a Artemia salina 

Leach. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Materiais, solventes e reagentes 

Os reagentes, a citar: eugenol, brometo de propagila e o 

carbonato de potássio anidro foram adquiridos da empresa 

Sigma Aldrich. Os solventes utilizados foram obtidos na forma 

comercial, o hexano e o acetato de etila foram purificados 

através da destilação em coluna de Vigreaux. 

A etapa de monitoramento das reações foi realizada 

através da cromatografia em camada delgada (CCD) utilizando 

placas de sílica-gel contendo indicador fluorescente F254. Para 

visualização das placas de CCD foi utilizado uma lâmpada de 

ultravioleta (UV) de comprimentos de onda entre 254 e 332 nm. 

A purificação do composto sintetizado foi realizada 

através da cromatografia líquida em coluna de vidro utilizando 

sílica-gel 60 (70-230 mesh) como fase estacionária e como fase 

móvel diferentes proporções de sistemas hexano:acetato de 

etila. 

 

Síntese do 4-alil-2-metoxi-1-(prop-2-in-1-iloxi)benzeno  

 

 Em um balão de fundo redondo de duas bocas com 

capacidade de 25 mL foram adicionados 5,0 mL de acetona, o 

eugenol (1,0 g, 6,1 mmol) e o carbonato de potássio anidro 

(2,53 g, 18,3 mmol). Essa mistura reacional foi deixada sob 

agitação durante 5 minutos. Em seguida, foi adicionado 

lentamente o brometo de propagila  (0,1427 g, 1,2 mmol) e esta 

mistura reacional foi deixada sob um sistema de agitação e 

refluxo acoplado ao balão por um período de 6 h. O término da 



SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DO 4-ALIL-2-

METOXI-1-(PROP-2-IN-1-ILOXI)BENZENO FRENTE A ARTEMIA SALINA 

LEACH 

 
 

reação foi comprovado por cromatografia de camada delgada 

(CCD) utilizando o sistema eluente hexano:acetato de etila, na 

proporção 95:05. Após a comprovação do término da reação, a 

mistura reacional foi transferida para um funil de separação e o 

produto extraído com acetato de etila (3 x 50 mL). A fase 

orgânica foi separada e seca com sulfato de sódio anidro, a qual 

foi evaporado sob pressão reduzida para retirada do solvente.  

 O composto foi purificado em coluna cromatográfica 

utilizando inicialmente hexano e terminando com um sistema de 

hexano:acetato de etila na proporção de 95:05. 

 

Caracterização estrutural 

 

 Os espectros de ressonância magnética nucelar de 

hidrogênio (RMN 1H) e ressonância magnética nucelar de 

carbono (RMN 13C) foram realizados utilizando como solvente o 

CDCl3 e os dados registrados em um espectrômetro Varian 

Unity Plus 400. Para os espectros de RMN 1H, os 

deslocamentos químicos foram expressos em ppm (partes por 

milhão) em relação ao pico central do CDCl3 (7,27) e para o 

espectro de RMN 13C, os deslocamentos foram obtidos em 

relação aos picos centrais do CDCl3 (77,0). O aparelho foi 

calibrado usando Si(CH3)4 (0,0 ppm) como referência externa 

no caso do RMN 1H e 13C. 

 

Toxicidade frente as larvas de Artemia salina Leach 

 

 Foi utilizada a metodologia descrita por Meyer e 

colaboradores (1982). Inicialmente foi preparado a água salina 
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artificial (38 g de sal marinho Marinex® em 1 L de água 

destilada, pH = 8,0), em seguida, foi preparado uma solução do 

composto 3 a partir de 20 mg do composto 3, 50 μL de 

dimetilsufóxido (DMSO) e foi completado ate o volume de 2 mL 

com água salina artificial. Para a obtenção das larvas, foram 

colocados 20 mg de cistos da Artemia salina em um recipiente 

retangular recoberto por papel alumínio que foram incubados 

sob iluminação artificial por 48 horas para que houvesse a 

eclosão das larvas e estas foram separadas em grupos de 10 

artêmias. Em cada tubos de ensaio foi adicionado: as artêmias 

(10 unidades) + solução do 4-alil-2-metoxi-1-(prop-2-in-1-

iloxi)benzeno (nas concentrações de 1000, 800, 600, 400, 200 

e 100 μg/mL; nas concentrações de 100, 75, 50, 25 e 10 μg/mL 

e por último 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 01 μg/mL) + água salina 

artificial ate completar o volume de 5 mL em seguida esses 

tubos ficaram sob iluminação artificial durante 24 horas. Após 

este período, contabilizou-se as larvas vivas e mortas. Os testes 

foram realizados em triplicata, com adição de teste de controle 

positivo (o dicromato de potássio- K2Cr2O7) e controle negativo 

foi realizado sem o a solução do4-alil-2-metoxi-1-(prop-2-in-1-

iloxi)benzeno, somente com água salinizada e DMSO. Para 

determinar a concentração letal capaz de matar 50% dos 

indivíduos testados (CL50) foi utilizado o software POLO-PC 

(Copyright LeOra Software, 1987). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente foi sintetizado o 4-alil-2-metoxi-1-(prop-2-in-

1-iloxi)benzeno (3) por meio de uma reação de alquilação do 
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eugenol conforme demostrado na Figura 1. O composto 3 foi 

obtido na forma de um óleo com 90% de rendimento em tempo 

reacional de 6 h. Este rendimento é semelhante ao valor 

descrito por Teixeira e colaboradores (2018). 

 

Figura 1. Reação de alquilação do eugenol para obtenção do 

composto 3. 

 

 Fonte: Pesquisa direta. 2019. 

A confirmação da estrutura do composto 3 foi realizado 

pela técnica de ressonância magnética nuclear (RMN) de 

hidrogênio (1H) e carbono (13C). Analisando o espectro de 

RMN 1H do composto 3 (Figura 2), observa-se que o somatório 

das integrais sobre cada sinal foi igual a 14, valor este 

equivalente ao número de hidrogênios presentes no composto 

3. Analizando o espectro de RMN 1H, constata-se que o sinal 

em 2,49 ppm na forma de um tripleto é referente ao hidrogênio 

do grupo acetilênico H13 e este sinal apresentou constante de 

acoplamento J = 1,8 Hz. O sinal na forma de dupleto em 3,35 

ppm foi atribuído ao hidrogênio H3 (J = 5,1 Hz). O sinal na forma 

de simpleto em 3,86 ppm foi atribuído ao hidrogênio H10 do 

grupo metoxi. Em 4,73 ppm o sinal do tipo dupleto de área 2 

com J = 1,8 Hz confirma o acoplamento com o hidrogênio H13, 

e a este sinal foi atribuído ao hidrogênio H11. Em campo baixo, 
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os sinais do tipo multipleto em 5,06 e 5,91 ppm, foram atribuídos 

aos hidrogênios vinílicos H1 e H2, respectivamente, devido 

sofrerem o efeito anisotrópico, pelos valores dos seus 

deslocamento químico e das integrais. Os sinais na região entre 

6,71 e 6,98 ppm foram atribuídos aos hidrogênios aromáticos 

(H5, H6 e H9). 

 

Figura 2. Espectro de hidrogênio do composto 3 em CDCl3, 400 

MHz. 
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O espectro de RMN 13C do composto 3 (Figura 3) 

apresenta 13 sinais, valor este que corresponde ao número de 

carbonos presentes neste composto 3. Os sinais mais 

blindados em 39,7; 55,7 e 56,8 ppm foram atribuídos aos 

carbonos sp3, sendo eles os carbono C3, C10 e C11. Os sinais 

em 75,5 e 78,7 ppm foram atribuídos aos carbonos sp da porção 
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acetilênica. Os sinais mais desblindados na região de 112,2 a 

149,5 ppm foram atribuídos aos carbonos sp2 presentes no anel 

aromáticos e na porção alílica, os quais sofrem o efeito da 

anisotropia magnética causado pelos elétrons π. 

 

Figura 3. Espectro de carbono do composto 3 em CDCl3, 

100Mhz. 
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A atribuiçao estrutural do composto 3 foi realizado com 

base na análise espectral (está sumarizada na Tabela 1), a qual 

esta em concordância com as relatadas na literatura (TEIXEIRA 

et al., 2018). 

 

Carbonos aromáticos  
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Tabela 1: Dados espectroscópicos para o composto 3. 

 

Uma vez sintetizado e caracterizado o composto 3, a 

próxima etapa consistiu na avaliação da toxicidade desse 

composto através do bioensaio com a Artemia salina Leach 

proposto por Meyer e colaboradores (1982). Este método foi 

utilizado devido a sua simplicidade de manuseio, baixo custo, 

fácil cultivo e obtenção desses microcrustáceo (GOMES et al. 

2019). Além disso, a Artemia salina Leach apresenta uma certa 

semelhança estrutural com células humanas, o que permite ser 

utilizada no monitoramento da citotoxicidade (MERINO et al., 

2015). 

Estes ensaios de letalidade, assim como citado acima, 

são muito utilizados em análises preliminares de toxicidade 

geral, podendo estimar a concentração média letal (CL50), ou 

seja concentração letal de uma substância que causa a 

mortalidade da metade dos indivíduos (PEREIRA et al., 2015).  

Composto 3 RMN 1H RMN 13C 

 

(400 MHz, CDCl3)  

6,98 (d, 1H), 6,73 

(m, 2H), 5,91-6,01 

(m, 1H), 5,05-5,11 

(m, 2H), 4,73 (d, 2H, 

J = 1,8 Hz), 3,86 (s, 

3H), 3,35 (d, 2H, J = 

5,1 Hz); 2,49 (t, 1H, 

J = 1,8 Hz) 

(400 MHz, CDCl3): 

 149,5; 145,0; 

137,4; 134,1; 

120,2; 115,6; 

114,6; 112,2; 78,7; 

75,5; 56,8; 55,7; 

39,7. 
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Diante do exposto, foi realizado experimentos em 

concentrações variadas do composto 3 que promovessem uma 

taxa de mortalidade das artêmias entre 0 e 100%, com intuito 

de determinar a concentração letal para matar metade da 

população de larvas (CL50). Para isso foi com a utilizado o 

software POLO-PC, com nível de confiança de 95%, igual a 10 

μg/mL (Tabela 2) conforme mostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Valor do CL50 do 4-alil-2-metoxi-1-(prop-2-in-1-

iloxi)benzeno. 

 

 

O valor da CL50 do composto 3 foi de 10 μg/mL que 

segundo Merino e colaboradores (2015) é classificado como 

uma estrutura altamente tóxica. Essa classificação mostra o 

grau de toxicidade perante o valor de CL50, quando inferior a 

100 μg/mL o composto é classificado como uma estrutura 

altamente tóxica, valores entre 100 e 500 μg/mL são 

moderadamente tóxicas, entre 500 e 1000 μg/mL as moléculas 

Composto 3 CL50 (μg/mL) 

 
4-alil-2-metoxi1-(prop-2-in-

1-iloxi)benzeno 

10 
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são levemente tóxicas e acima de 1000 μg/mL as moléculas 

possuem baixa toxicidade.  

Dessa forma, os resultados obtidos para o composto 3 

corrobora com a literatura, uma vez que, a mesma relata que o 

eugenol, assim como alguns de seus derivados, apresentam 

acão citotóxica com baixos valores de CL50. Alguns trabalhos 

descritos por Rudyanto e colaboradores (2014), Cansian e 

colaboradores (2017) e Gomes e colaboradores (2018) 

evidenciam a toxicidade acentuada do eugenol e alguns de 

seus derivados. Por exemplo, Cansian e colaboradores (2017) 

avaliaram a toxicidade do óleo essencial do cravo e do acetato 

de eugenila frente a Artemia salina, o qual obteve valores de 

CL50 de 0,59 e 0,12 μg/mL respectivamente, em que ambos 

apresentaram alto potencial tóxico, em que o derivado do 

eugenol com a porção acetila foi cerca de cinco vezes mais 

toxico do que o eugenol.  

Derivados do eugenol contendo a porção 1,3-

benzoxazina e suas respectivas estruturas hidrolizadas (com 

grupo aminometil) sintetizados, apresentaram valores de CL50 

de 6,4 a 100 μg/mL segundo teste de letalidade frente ao 

camarão de água salgada (RUDYANTO et al., 2014). Mais 

recentemente, Gomes e colaboradores (2018) avaliaram 

atividade citotóxica frente a Artemia salina do óleo essencial do 

cravo e do eugenol, e constataram que ambos apresentam-se 

ativos em baixas concentrações, com valores de dose letal 

média (DL50) de 1,0 μg/mL para o óleo essencial do cravo e 

18,53 μg/mL para o eugenol.  

A avaliação citotóxica do 4-alil-2-metoxi-1-(prop-2-in-1-

iloxi)benzeno (composto 3) ainda não foi descrito na literatura, 
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uma vez que este derivado do eugenol é bastante relatado 

como intermediário em reações de cicloadição para formação 

de anéis triazólicos, segundos os trabalhos de Irfan e 

colaboradores (2015), Teixeira e colaboradores (2018) e 

Oliveira e colaboradores(2019). 

Contudo, baixas concentrações letais obtidas por meio 

do biosensaio da artemia salina podem indicar toxicidade para 

outros organismos, como larvas de insetos do vetor de doenças 

(CANSIAN et al., 2017). Alem disso, vários autores buscam 

correlacionar a toxicidade sobre Artemia salina com atividades 

anticancerígena, anti-fúngica, inseticida e tripanossomicida 

(GOMES et al., 2018). Dessa forma, o 4-alil-2-metoxi-1-(prop-2-

in-1-iloxi)benzeno se apresenta como um potencial candidato 

para futuro testes frente a outras atividades biológicas. 

  

CONCLUSÕES  

 

O 4-alil-2-metoxi-1-(prop-2-in-1-iloxi)benzeno (composto 

3) foi obtido em bom rendimento no valor de 90%, além disso, 

foi possível confirmar sua estrutura por meio das técnicas de 

RMN 1H e RMN 13C, em que os dados espectroscópicos obtidos 

estão em concordância com os dados dipostos na literatura. 

Este composto se apresentou como uma substância ativa frente 

ao bioensaio com a Artemia salina Leach, em que a CL50 

apresentou um valor de 10 μg/mL, o que confirma sua ação 

citotóxica. Esse resultado indica que o 4-alil-2-metoxi-1-(prop-

2-in-1-iloxi)benzeno (3) se apresenta como uma estrutura 

promissora e que devera ser estudado posteriormente frente a 

outras atividades biológicas. 
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RESUMO: A epigenética é o estudo das alterações no DNA 

herdáveis mas que não alteram a sequência de nucleotídeos, 

sendo, porém, passiveis de serem revertidas. No entanto, além 

de ser comum na regulação dos diferentes processos celulares, 

também pode ter papeis importantes no desenvolvimento de 

processos patológicos. Dessa forma, crescem os estudos que 

associam mecanismos epigenéticos a diversas doenças, 

gerando uma compreensão melhor das suas fisiopatologias. 

Além disso, há cada vez mais a busca pelo desenvolvimento de 

terapias farmacólogicas baseadas nesses mecanismos. O 

objetivo do presente estudo foi realizar uma síntese dos ensaios 

clínicos publicados nos últimos 5 anos com fármacos que 

apresentassem mecanismos baseados em epigenética. Para 

isso, foram utilizadas as bases de dados PUBMED e 
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COCHRANE, e seus dados foram extraídos e apresentados de 

forma descritiva. A maior parte dos estudos encontrados foram 

Ensaios clínicos de fase I e fase II e direcionados ao tratamento 

oncológico, sendo esse a área de pesquisa mais avançada para 

essas drogas. Dos mecanismos epigenéticos, os mais 

amplamente estudados e avançados em pesquisas são 

inibidores de histonas desacetilases (HDACs) e inibidores de 

DNA metiltransferases (DNMTs). Os estudos são promissores 

em relação a efeitividade, além de no geral, terem demostrado 

um bom perfil de segurança. Há, portanto, perspectivas 

positivas em relação ao desenvolvimento bem próximo dos 

fármacos que agem nesses mecanismos. 

Palavras-chave: Epigenética. Ensaios clínicos. Novos 
fármacos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Da elucidação da estrutura do ácido desoxirribonucleico 

(DNA) por Watson e Crick em 1950, ao desenvolvimento da 

engenharia genética na década de 70 e ao término do projeto 

genoma humano em 2000. Rápidos e numerosos vem sedo os 

avanços relacionados ao conhecimento do material genético, 

no entanto,  sempre trazem ainda mais questionamentos e 

novos campos de estudo. 

O DNA é a molécula responsável por armazenar e 

transmitir as características hereditárias. Essencialmente, ele 

está na base da formação e funcionamento da vida humana, 

pois contém as informações para, juntamente com o RNA e um 

complexo maquinário celular, ter realizada a sua transcrição, 

tradução e formação de proteínas (CLANCY & BROWN, 2008). 
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No entanto, embora todas as células de diferentes tecidos e 

órgãos de um ser vivo possuam o mesmo DNA, têm forma e 

função diferentes, produzindo proteínas extremamente 

variadas.  

Isso ocorre devido a expressão gênica, processo pelo 

qual um produto funcional de um gene- parte do DNA que 

codifica proteínas e algumas outras moléculas- é formado. 

Logo, as proteínas, que vão ser responsáveis pelos inúmeros 

processos celulares, são determinadas em tipo e quantidade a 

partir da regulação da expressão gênica, formando padrões de 

silenciamento e ativação de genes (YILMAZ & GROTEWOLD, 

2010; CHOLEWA-WACLAW et al, 2016).  

A partir da busca por entender esses padrões de 

expressão gênica, estudando desde o período embrionário, 

surge o conceito de epigenética, termo que passa por uma 

evolução em seu uso (VILLOTA-SALAZAR & MENDOZA, 

2016). Atualmete utilizado para definir o estudo dos padrões 

herdáveis, assim como outras alterações decorrentes do 

ambiente que são estáveis e alteram o DNA, mas não a 

sequência de nucleotídeos (MOOSAVI & ARDEKANI, 2016). 

Existem vários mecanismos epigenéticos que são bem 

estudados, como metilação de DNA, miRNAs e modificações 

de histonas. Os miRNAs, ou microRNAs, são pequenos RNAs 

-21 a 25 nucleotídeos- não codificadores e reguladores de 

RNAs específicos ou de alguns genes (O’BRIEN et al, 2018). 

Além disso, surgem cada vez mais estudos sobre essas 

moléculas que evidenciam importantes papéis das mesmas em 

processos fisiológicos como apoptose, crescimento e 

transdução celular (ARDEKANI et al, 2010; ZHAO et al, 2018.). 
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Porém, ainda são escassos estudos que esclareçam melhor os 

complexos papéis dos miRNAS.  

O presente trabalho destinou-se a síntese de ensaios 

clínicos sobre os mecanismos de metilação do DNA e as 

modificações de histonas do tipo acetilação. Ambos se 

destacam tanto pela sua relevância, quanto por possuírem 

estudos mais robustos. 

A metilação do DNA consiste na transferência de um 

grupo metil (3) da S-adenosilmetionina para o carbono 5 de 

citosinas específicas. A reação é catalisada pelas DNA 

metiltransferases (DNMTs) e ocorre de forma quase exclusiva 

em dinucleotídeos CpG, citosinas ligadas a guaninas (MOORE 

et al., 2012). A metilação é frequentemente associada ao 

silenciamento de um gene, ocorrendo, por exemplo, em um dos 

cromossomos X das mulheres, impedindo a superexpressão de 

proteínas que ocorreria com ambos ativados (CHAKRABORTY 

& PRAGASAM, 2018). 

Além disso, padrões de metilação já foram associados a 

importantes processos patológicos, como câncer. Nesses 

casos, geralmente é encontrado hipermetilação em promotores 

de genes supressores de tumores, enquanto amplas partes do 

DNA são hipometiladas (KLUESTEIN et. al, 2016). Os 

mecanismos de desmetilação do DNA também são importantes 

para esses processos, correspondendo a remoção do grupo 

metil das 5-metilcitosinas, por meio das enzimas TET- Família 

de enzimas de translocação 10,11- que catalisam esse 

processo (RASMUSSEN & HELIN, 2016) 

Outro importante processo epigenético é a modificação 

de proteínas histonas pela adição ou retirada de um grupo acetil 

(COCH3), sendo respectivamente: acetilação pelas histonas 
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acetiltransferases (HATs) e desacetilação pelas histonas 

desacetilases (HDACs). As histonas são uma família de 

proteínas que tem a função de empacotar o DNA em 

cromossomos, e acetiladas facilitam a transcrição gênica, 

enquanto desacetiladas reprimem a transcrição (LU et. al, 

2015;). 

Mecanismos de acetilação de histonas também já foram 

associados a uma variedade de cânceres (CHEN et. al, 2016), 

com estudos apontando o HDACs como hiperexpressos em 

câncer de próstata (WANG et. al, 2009). Além disso, 

recentemente foi descrita relação entre acetilação de histona e 

a fisiopatologia do Alzheimer (ESPOSITO & SHERR, 2019), e a 

hiperacetilação de histonas foi encontrada na doença de 

Parkison (TOKER et. al, 2019). 

Logo, enquanto as modificações epigenéticas são 

ocorrências naturais e regulares, sendo essencial para 

processos básicos que permitem a vida celular, também se 

relacionam a estados patológicos. Diante disso, esses 

mecanismos têm sido cada vez mais vistos como uma 

oportunidade para desenvolver terapias, inclusive 

farmacológicas. 

Já existem alguns fármacos no mercado que foram 

desenvolvidos com base em mecanismos de ação ligados a 

epigenética, como é o caso da azacitidina e decitabina, 

inibidores de DNMTs, usados como antitumorais. 

Há também, evidências que medicamentos mais antigos, 

sem essa proposta, poderiam causar também modificações no 

perfil epigenético. Estudo recente mostra o efeito de variação 

no perfil de metilação em determinadas ilhas CpGs no DNA 

após a administração de metformina, um medicamento já 
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consolidado no mercado (ELBERE et al, 2018). Outro trabalho 

analisou o uso de estatinas, mostrando a inibição de alguns 

miRNAS pela atorvastatina. Esses miRNAs inibidos são 

responsáveis por regular genes como HMGCR e LDLR, que são 

diretamente ligados ao colesterol (ZAMBRANO et al, 2018). 

Portanto, há uma crescente necessidade por conhecer e 

controlar os mecanismos epigenéticos por meios 

farmacológicos. O objetivo do presente estudo foi sintetizar o 

que há de mais recente em relação ao desenvolvimento dessas 

terapias. Entendendo, portanto, as perspectivas futuras 

relacionadas ao tema, seu potencial e as novas abordagens 

que vêm sendo construídas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, cuja questão norteadora foi: Quais os tratamentos 

farmacológicos em desenvolvimento com base em mecanismos 

epigenéticos? Para a busca dos artigos foram utilizadas as 

bases de dados MEDLINE/PUBMED (US National library of 

Medicine’s) e COCHRANE (Cochrane library) publicados entre 

2015 e 2019. As palavras chaves utilizadas foram “Epigenetic 

AND pharmacology”, usando como critério de inclusão: Artigos 

disponíveis na íntegra, artigos em inglês, português e espanhol, 

ensaios clínicos randomizados. Foram excluídos aqueles que 

foram realizados em animais, estudos em cultura de células, 

protocolos, revisões de literatura.  

O gerenciamento das referências foi realizado por meio 

da Rayyan, e as etapas são exemplificadas na figura 1. Após a 

seleção dos artigos a serem incluídos, os mesmos tiveram seus 
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dados extraídos e agrupados a partir da identificação das 

variáveis de interesse, e sua análise realizada de forma 

descritiva.  

 

Figura 1. Fluxograma representando a triagem dos artigos. 

Fonte: autor. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na presente revisão integrativa, foram analisados 16 

estudos, incluídos de acordo com os critérios já descritos. Com 

o intuito de organizar de forma comparativa os estudos, as 
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informações dos artigos foram extraídas e sumarizadas em 

quadros de acordo com as características dos ensaios clínicos 

realizados. Esses ensaios constituem a etapa de 

desenvolvimento de um fármaco pós-pesquisa experimental (os 

testes in vitro e em animais). No geral, os ensaios clínicos para 

o desenvolvimento de fármacos são classificados em 4 fases 

(LYNCH, S. 2016): 

Fase I-  Uso do medicamento pela primeira vez em 

humanos, participando um pequeno número de voluntários 

sadios( excetua-se casos graves como pacientes oncológicos) 

com o objetivo de avaliar principalmente vias de administração, 

segurança, efeitos colaterais e o perfil farmacodinâmico e 

farmacocinético. 

Fase II- Objetivam avaliar a eficácia terapêutica nos 

pacientes com a doença alvo, controlando as condições de 

estudo e analisando também o perfil de segurança. Ainda é feita 

com um número limitado de pessoas. 

Fase III- São estudos comparativos entre o novo 

medicamento e um padrão e/ou placebo. São geralmente 

multicêntricos e atingem até milhares de doentes. 

Fase IV- Estudos pós-comercialização, é a 

farmacovigilância. Analisa novas reações adversas e interações 

medicamentosas, avaliação dose-resposta e novas indicações.  

 As tabelas 1,2 e 3 mostram as informações referentes 

aos estudos clínicos encontrados, sendo seus temas, 

respectivamente: Medicamentos que tinham como alvo as 

acetilações de histonas; Medicamentos com alvo em metilação 

de DNA; Combinações dos ambos os mecanismos anteriores. 
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Tabela 1. Medicamentos com alvos ligados às histonas em fase 

de estudos clínicos. 

Referência Descrição do estudo Resultados 

icinski, j. et al. 

2015 

Estudo de fase II do RRx-001 

versus regorafenibe em 

pacientes com câncer 

colorretal metastático 

refratários à irrinotecano. 

A sobrevida para RRx-

01 + irrinotecano é de 

4,9 meses em 

comparação com 

regorafenibe + 

irrinotecano de 1,8. 

Takeuchi et al, 

2017. 

Estudo de fase I da terapia 

combinada com vorinofast 

(inibidor HDAC) para 

tratamento de câncer de 

pulmão resistente. 

Estudo em andamento 

Gerber et al, 

2015 

Estudo de fase I de 

romidepsina (Inibidor HDAC) 

associada para câncer de 

pulmão avançado. 

O tratamento parece 

bem tolerado, com 

evidências de controle 

da doença. 

Aggarwai et al, 

2017. 

Estudo de fase I para avaliar 

se o abexinostate + 

pazopanibe( inibidores de 

HDAC) como um meio para 

reverter a resistência a 

inibidores de angiogênese em 

tumores avançados. 

O tratamento foi 

associado a uma 

resposta durável e 

positiva, com uma 

duração mediana de 

controle de 9,1 meses. 

Considerado tolerável 

avaliando a toxicidade. 
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Hsanali et al, 

2015. 

Agentes como vorinostat( 

Inibidor de HDAC) e 

romidepsina (Inibidor de 

HDAC)  para pacientes com 

resitência ao tratamento na 

leucemia prolinocítica de 

células T. 

Sobrevida global dos 

pacientes de 15,3 

meses em comparação 

com a esperada de 4 

meses 

Abasa et al, 

2017 

Estudo de fase I para avaliar o 

inibidor da HDAC pracinostat 

em leucemia mielóide aguda. 

Os resultados do estudo 

demonstraram que o 

pracinostat é seguro, 

com atividade modesta 

como agente único para 

esse tipo de neoplasia. 

Ribrag et al, 

2017. 

Estudo de fase II com 

abexinostat( Inibidor de 

HDAC) em linfoma de Hodgkin 

e leucemia linfocítica crônica. 

Entre os 87 pacientes, 

houve resposta de 28%, 

com efeitos adversos 

seguros. 

Chan et al, 

2017. 

Estudo de fase II sobre a 

chidamina ( Inibidor de HDAC) 

para linfomas maduros de 

células T. 

Perfil de segurança 

favorável e e 28% dos 

pacientes com remissão 

completa. 
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Bates et al, 

2015. 

Estudo de fase II da 

romidepsina( Inibidor de 

HDAC) em pacientes com 

linfoma de células T periférico 

e cutâneo. 

Bom perfil de segurança 

e efetividade, no entanto 

ainda não é entendido a 

complexidade do 

mecanismo de ação. 

 

 

Tabela 2. Medicamentos baseados em metilação de DNA em fase de 

estudos clínicos 

Referência Descrição do estudo Resultados 

Isaa et al, 

2015. 

Estudo de fase I da guadecitabina 

(Hipometilante) em pacientes com 

síndrome mielodisplásica e leucemia 

mielóide aguda 

A administração foi 

bem torelarada, sendo 

clinica e 

biologicamente ativa, 

justificando estudos d 

fase II. 

Schneider et 

al, 2017. 

Estudo de fase I com azacitidina 

antes da quimioterapia para 

pacientes com adenocarcinoma 

gástrico e esofágico. 

Foi observado 

hipermetilação dos 

genes dos 

biormacadores 

determinados, e a taxa 

de resposta dos 

pacientes foi de 67% 

após o tratamento. 
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Kulikowski et 

al, 2018. 

Estudo de fase II com Apabetalona 

(Inibidor da proteína BET, proteínas 

que reconhecem as histonas 

acetiladas). 

Os pacientes que 

receberam 

apabetalona tiveram 

efeitos positivos em 

fosfatase alcalina 

sérica e taxa de 

filtração glomerular. 

 

Tabela 3. Combinação de medicamentos com ambos os mecanismos  

Referência Descrição do estudo Resultados 

Mims et al, 

2018. 

Estudo de fase I combinando 

decitabina ( inibe a metilação do 

DNA) vorinostat ( histona 

desacetilase) e citarabina em 

pacientes com leucemia mielóide 

aguda para pacientes com NMT2A 

silenciado em leucemia mielóide 

aguda. 

Seis dos 17 pacientes 

alcançaram remissão 

completa. A 

combinação foi 

tolerada na leucemia 

mielóide aguda 

recidivante e deve ser 

explorada nos 

próximos estudos. 

Medeiros et 

al, 2018. 

Fase I e II da combinação azacitidina 

e gemtuzumabe ozogamicina em 

pacientes com leucemia mielóide 

águda refratária 

Dos 50 pacientes 

avaliados, 24% 

tiveram remissão 

completa, sendo 

relativamente bem 

tolerada. 
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Molokie et al, 

2017. 

Estudo de fase I para avaliar a 

associação de decitabina ( Inibidor 

de DNMT1) e tetra hidrourina ( Que 

inibe a citidina- desaminase, enzima 

que degradaria a decitabina) em 

pacientes com doença falciforme. 

A administração da 

combinação foi segura 

e houve um aumento 

significante de 

hemoglobina total. 

Azad et al, 

2017. 

Estudo de fase II para avaliar a 

combinação de 5-azacitidina( 

Desmetilador) e etinostato( Inibidor 

de HDAC) em pacientes com câncer 

colorretal metastático. 

Dos pacientes 

incluídos no estudo, 

não foi encontrada 

atividade clínica 

significativa, embora 

apresentasse um perfil 

de segurança 

tolerável. 

Benet et al, 

2016. 

Estudo de fase I combinando 

vorinostate( Inibidor da HDAC) e 

azacitidina( Inibidor de DNMTI) em  

pacietntes com linfoma de células B. 

Efeito sinérgico anti-

lifoma, porém, baixo 

com baixo benefício 

clinico. A toxicidade foi 

tolerável. 

 

Dos 17 estudos selecionados, 9 (52,9%) foram de 

fármacos com mecanismos de ação apenas para histonas 
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acetilases e desacetilases, enquanto 3 (17,64%) eram 

relacionados exclusivamente metilação e desmetilação. Cinco 

(29,41%) desses estudos avaliaram combinações de fármacos. 

Apenas um estudo não foi direcionado a pacientes oncológicos, 

mas ao tratamento de anemia falciforme (MOLOKIEE et. al, 

2017). 

 É notável como os estudos em oncologia dominam esse 

campo, e isso não ocorre de forma aleatória, pois a 

incorporação de novos conhecimentos à prática se dá muitas 

vezes de forma urgente. E é nítido o potencial de aplicação 

dessas classes para esse campo, considerando as mudanças 

que ocorrem no DNA de células cancerígenas.  

  No entanto, o único trabalho incluído que não aborda 

essa doença teve resultados na melhora significativa de 

parâmetros importantes: Molokie et. al usou a associação de 

decitabina (Inibidor da DNMT1) com a decitadina- desaminase, 

que inibe a degradação do fármaco.  

Em relação aos outros estudos, vê se que todos os 

medicamentos que agem em histonas, por exemplo, foram 

inibidores de histonas desacetilases, o que reflete quão amplo 

podem ser os usos da classe. O outro lado disso, no entanto, é 

a complexidade que um composto com uma possível resposta 

global, fungindo das respostas comuns de fármacos ligados a 

receptores.  

  Na tabela 3 estão os estudos que combinam fármacos 

que agem na modificação de histonas e que mudam o perfil de 

metilação do gene. Eles demonstraram um ótimo perfil de 

segurança, que é um dos principais objetivos da fase I e até da 

II de ensaios clínicos. Além disso, tiveram boa efetividade, 
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principalmente tendo em vista que os pacientes estavam em 

graus avançados, ou já reincidentes.  

  

O trablaho de Benet et. al (2016) é um dos que 

demonstraram nos resultados eficácia baixa. Nesse trabalho, 

apenas 1 dos 18 pacientes teve resposta parcial e 3 ficaram 

com a doença estável. Porém, pacientes que após o estudo 

receberam quimioterapia adicional tiveram benefícios 

significativos. O próprio estudo sugere que a combinação 

poderia ter um efeito quimiossensibilizador tardio, observado in 

vitro. Friza-se, portanto, a importância da cautela e análise 

profunda de todas as nuances do desenvolvimento. 

 

CONCLUSÕES  

 É enorme a expansão que a epigenética vem tendo, 

contribuindo para o entendimento de vários processos 

fisiológicos, inclusive de doenças. Nesse contexto, a 

farmacologia  como área participa cada vez mais na construção 

do conhecimento dos seus mecanismos e nas suas aplicações 

em terapias. Há ainda, porém, um longo caminho a percorrer, 

principalmente no que diz respeito a pesquisas que 

demonstrem, juntamente com a efetividade, segurança. No 

entando, os estudos são ainda muito incipientes para garanti-la 

a longo prazo. 

 Todavia, essa certamente é uma nova tendência para a 

farmacologia, e o presente estudo mostra perspectivas 

positivas em relação ao desenvolvimento de medicamentos 

com alvos epigenéticos. 
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RESUMO: A drogaria, por estar na maioria das vezes 
desarticulada fisicamente de outros serviços de saúde, pode 
constituir um cenário com dificuldades adicionais em termos de 
interação farmacêutico-prescritor. Nesta conjuntura, o objetivo 
deste estudo é compreender como se processa a interação 
farmacêutico-prescritor, assim como identificar as dificuldades 
e os benefícios presentes nesse processo. Para tanto, o estudo 
foi realizado por meio da pesquisa qualitativa com emprego da 
técnica de entrevista com dez farmacêuticos atuantes em 
Brazlândia, Distrito Federal. Normalmente a interação do 
prescritor com o farmacêutico é pontual e está relacionada à 
orientação sobre a prescrição. Foi possível identificar como 
fatores que prejudicam a interação: a dificuldade de acesso aos 
médicos e a falta de reconhecimento do potencial de 
contribuição do farmacêutico no processo de cuidado em 
saúde. Como benefícios da interação farmacêutico-prescritor, 
foram citadas a melhoria da qualidade assistencial e a 
valorização do farmacêutico como profissional de saúde. Criar 
tecnologias de comunicação que facilitam o trabalho 
colaborativo e o fortalecimento da formação acadêmica em 
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contexto multiprofissional são estratégias que podem aproximar 
o farmacêutico comunitário dos profissionais prescritores. 
Assim, somente a investigação das percepções dos 
farmacêuticos sobre o processo da interação com o prescritor 
não é suficiente para compreender completamente o tema. É 
indispensável a realização de novos estudos que incluam 
também os prescritores como sujeitos participantes de 
pesquisa. 
Palavras-chave: Colaboração. Farmacêutico comunitário. 

Prescritores. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Farmacêuticos e prescritores nem sempre tiveram suas 

carreiras divididas como ocorre hoje. Durante o século XIX, no 

Brasil, as atividades de diagnóstico das doenças e de 

prescrição, assim como o desenvolvimento e a venda de 

produtos para alívio e cura, eram executadas pelo mesmo 

profissional. Devida a escassez de médicos no país, os 

farmacêuticos, que na época ainda eram chamados de 

boticários, exerciam seu papel laboral juntamente com as 

atividades da medicina (REZENDE et al, 2015). 

Com o advento do crescimento industrial e a criação de 

cursos de farmácia em 1832 no Brasil, as atividades realizadas 

pelos boticários passaram a serem consideradas exercício 

ilegal da farmácia e da medicina. Para os médicos, foram 

atribuídas as atividades de diagnóstico e prescrição, enquanto 

que aos farmacêuticos foram delegadas as ações e os serviços 

de produção, venda e dispensação de medicamentos. Essa 

divisão final fez com que as atividades farmacêuticas se 

tornassem principalmente de cunho técnico-industrial. Assim, a 
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classe farmacêutica perdeu parte do seu papel e 

reconhecimento social junto ao usuário e à comunidade, bem 

como essa transformação tornou frágil a relação entre as duas 

profissões (CFF; 2016; REZENDE et al, 2015). 

Mesmo com as mudanças históricas supracitadas, os 

farmacêuticos continuam com grande importância para a 

sociedade. Tornou-se uma tendência contemporânea e mundial 

o maior engajamento destes profissionais em atividades de 

cuidado individual e comunitário. Por isso, compulsoriamente 

estão se formando farmacêuticos dispostos a quebrar barreiras 

e demonstrar seu valor social na promoção de cuidado e no 

provimento de qualidade de vida ao paciente (MELO et al, 2017; 

CFF, 2016). 

O afastamento dos farmacêuticos das atividades do 

cuidado ao usuário prejudicou a imagem da profissão perante a 

sociedade e os demais profissionais de saúde, que encaram o 

farmacêutico como um profissional do comércio (CFF, 2016). 

Parte da culpa reside no fato de que a maior oferta de trabalho 

para farmacêuticos no Brasil é em farmácias drogarias (CFF, 

2015), sendo que estes estabelecimentos priorizam muitas 

vezes a venda de medicamentos e produtos para saúde, 

subjugando o desempenho de atividades voltadas para o uso 

racional de tecnologias em saúde. 

Além disso, o Sistema Nacional de Informações Toxico-

Farmacológicas (SINITOX) revelou que no ano de 2017 um dos 

principais agentes tóxicos envolvidos nas intoxicações foram os 

medicamentos (SINITOX, 2017). Isto salienta a importância dos 

farmacêuticos, em articulação com os demais profissionais de 

saúde, contribuírem para o uso seguro e racional dessas 

tecnologias pela população brasileira. 
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Embora no Brasil a colaboração entre os profissionais 

ainda não esteja empregada amplamente, estudos mostram 

que a prática contribui para potencializar ações de promoção à 

saúde e de aprimoramento da qualidade assistencial 

(HÅKANSSON-LINDQVIST; GUSTAFSSON; GALLEGO, 

2019). O trabalho colaborativo entre a equipe de saúde fornece 

benefícios como o aumento da adesão ao tratamento 

farmacológico, da segurança farmacológica, além de uma 

divisão de tarefas e co-responsabilidades entre os profissionais 

(ARAÚJO et al, 2017; HWANG; GUMS; GUMS, 2017; CFF, 

2016).  

Tendo em vista a importância da colaboração 

interprofissional em saúde, este estudo objetivou compreender 

como se processa a interação farmacêutico-prescritor, assim 

como identificar as dificuldades e os benefícios presentes nesse 

processo. Não obstante, essa temática foi analisada segundo a 

perspectiva dos farmacêuticos que trabalham em farmácias 

comunitárias  de uma região administrativa do Distrito Federal, 

Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo realizado foi do tipo qualitativo com adoção de 

entrevista com roteiro aberto para os farmacêuticos que 

atuavam em drogarias da região administrativa de Brazlândia.  

Nas entrevistas foram questionadas informações 

referentes à caracterização da amostra, assim como foram 

investigados dados referentes à interação profissional 

farmacêutico-prescritor em três perguntas (quadro 1). 
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Os questionários foram aplicados durante o segundo 

semestre de 2016. Os farmacêuticos participantes da pesquisa 

deveriam ter registro profissional no Conselho Regional de 

Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF), pelo menos seis meses 

de experiência no local de trabalho e estarem dispostos a 

colaborarem para o trabalho por meio de assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Foram considerados como critérios de exclusão: 

farmacêuticos que estivessem atuando apenas como 

substitutos, farmácias que no momento da visitação o 

farmacêutico estava ausente e locais onde os gerentes não 

concordassem com a participação do farmacêutico no estudo. 

 

Quadro 1. Perguntas norteadoras das entrevistas com os 
farmacêuticos de drogarias de Brazlândia, Distrito Federal 

Questionário de entrevista 

Pergunta 1 – Há interação entre os farmacêuticos de drogaria e os profissionais 

prescritores? Se sim, explique o modo.  

Pergunta 2 – Baseada na sua experiência, quais são as dificuldades que 

prejudicam a interação entre o farmacêutico da drogaria com os prescritores? 

Pergunta 3 – Ainda baseada na sua experiência, quais são os benefícios da 

interação do farmacêutico com os prescritores? 

Fonte: autoria própria 

 

Os farmacêuticos foram entrevistados após aprovação 

do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Católica de Brasília (UCB), sob o parecer de 

número 1.771.700. 

Os áudios das entrevistas foram gravados e os discursos 

transcritos pelos pesquisadores. Para assegurar o sigilo das 



ANÁLISE DA INTERAÇÃO ENTRE FARMACÊUTICOS COMUNITÁRIOS E 

PRESCRITORES EM UMA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

 
 

respostas, os enunciados dos entrevistados foram expressos 

com identificação numérica: farmacêutico I, farmacêutico II, e 

assim sucessivamente. 

A análise de conteúdo se processou por meio da 

codificação auxiliada pelo uso do software Nvivo®. Todos os 

dados obtidos eram convergentes. Os dados foram organizados 

segundo os temas tratados nas perguntas do quadro 1.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na região admistrativa de Brazlândia, na data de realização 

do estudo, existiam doze drogarias. Nesse universo, foram 

entrevistados farmacêuticos provenientes de dez drogarias. 

Uma foi excluída por falta de anuência do gerente. Enquanto 

que a segunda foi excluída em função do farmacêutico estar 

ausente no momento da investigação. 

 Em relação ao perfil dos entrevistados, quatro eram do 

gênero feminino e seis do masculino, com idades variando de 

26 a 49 anos. Todos relataram possuir algum tipo de 

especialização, porém nenhum possuía mestrado ou 

doutorado. O tempo de experiência profissional variava entre 

quatro e dezenove anos, sendo que todos estavam prestando 

serviços em drogarias de rede, trabalhando entre 40 e 44 horas 

por semana.  

 A interação entre os farmacêuticos comunitários e os 

prescritores ainda não está bem estabelecida. Normalmente 

esse fenômeno ocorre atralada a alguma intercorrência e de 

forma pontual, normalmente por iniciativa dos farmacêuticos: 

 “Somente quando encontramos algum erro na receita, ou 

para tirar alguma dúvida do paciente.” (farmacêutico II) 
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 “[...] Aqui na drogaria nós ligamos para os médicos. A gente 

liga se tem dúvida na receita para poder esclarecer, porque não 

pode ser feita uma dispensação com dúvida.” (farmacêutico I) 

 Com a escassa interação relatada, a maioria dos 

farmacêuticos não foram capazes de reportar sobre a relação. 

Porém, poucos farmacêuticos relataram o contato frequente 

com os prescritores. 

 “Chegava muita receita errada, pricipalmente de farmácia 

popular, mas depois que fomos lá no posto e conversamos com 

eles, as receitas passaram a virem corretas. ” (farmacêutico VII) 

 Conforme observado, a interação realizada parte 

principalmente da iniciativa dos farmacêuticos ao perceberem a 

necessidade de esclarecimento quanto as receitas. Isto é, o 

processo foi impulsionado por preocupação e comportamento 

ativo dos farmacêuticos, que estabelecem diálogos 

colaborativos em prol da qualidade e da segurança da 

prescrição e do uso de medicamentos. 

 É importante perceber que, embora a maioria dos 

farmacêuticos ainda não realize interações com os prescritores, 

a prática pode ser um diferencial naquela drogaria em relação 

aos demais estabelecimentos de natureza similar. A atividade 

cooperativa entre farmacêutico e o prescritor, além de qualificar 

a prática assistencial, aumenta o grau de resolubilidade dos 

atendimentos, o que pode acarretar sentimentos de satisfação 

por parte dos profissionais envolvidos (SOEIRO et al, 2017; 

FURBISH et al, 2015).  

 Ao criar mecanismos diversos de comunicação com os 

prescritores, o farmacêutico desloca-se de uma conduta 

passiva de transmissão de orientações somente ao usuário e 

passa a estabelecer e fortalecer a formação de vínculos 
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multiprofissionais que favorecem o trabalho pautado na 

interprofissionalidade (PEREIRA, 2018).  

 Contudo, algumas dificuldades foram pontuadas pelos 

entrevistados, com destaque para a indisponibilidade por parte 

dos médicos (SON et al, 2015): 

 “Tem vezes que ligamos daqui da farmácia para o médico, 

e nem conseguimos falar, porque a secretária sempre diz que 

ele está ocupado na hora e isso acaba prejudicando é o 

paciente.” (farmacêutico IV) 

 Problemas como estes são aspectos dificultadores do 

estabelecimento de uma interação adequada entre 

farmacêutico e prescritor (MERCER et al, 2018). Como 

consequência, o usuário é o maior prejudicado, já que quando 

o médico nega o auxílio ao farmacêutico, prejudica a execução 

da dispensação. Desta forma, além de impossibilitar o acesso 

aos medicamentos, a execução do serviço farmacêutico clínico 

de dispensação torna-se inoperante. Ademais, como bem 

pontuado pelos farmacêuticos, há o interrompimento da cascata 

de cuidado ao usuário, já que o serviço final, de fornecimento 

de tecnologias em saúde e de orientações de uso, torna-se 

indisponível (ROVER et al, 2016). Isto é, independente da 

instituição de saúde onde o usuário se encontra, é importante o 

intercâmbio de informações entre os serviços da rede para a 

continuidade do cuidado: 

 “Ele [médico] está lá na ponta. O farmacêutico está lá na 

drogaria para finalizar aquele atendimento dele no consultório. 

Porque se o farmacêutico não puder atender o paciente, não vai 

explicar o medicamento e qualquer reação que possa ter. O 

atendimento fica incompleto e irrelevante. ” (farmacêutico I) 
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 A dificuldade em conseguir uma interação adequada pode 

ser um reflexo daquilo que os profissionais viveram e 

experimentaram quando ainda eram discentes em suas 

universidades. Embora as equipes multidisciplinares sejam uma 

tendência atual e com vantagens comprovadas, ainda não são 

todas as instituições formadoras que incentivam a prática 

(BISPO; TAVARES; TOMAZ, 2014).  

 Um ponto limitador listado pelos farmacêuticos é a falta de 

incentivo da interação multiprofissional durante a formação 

acadêmica. A maioria deles cursaram as disciplinas apenas 

com alunos do mesmo curso, participando de poucos eventos 

multidisciplinares. Como exceção de dois farmacêuticos, que 

relataram que a universidade os incentivou a trabalhar de forma 

colaborativa com os futuros prescritores: 

 “Era totalmente incentivada. Tanto que fizemos até alguns 

projetos fora da faculdade, em hospitais, farmácias e postos de 

saúde. Com certeza isso me ajudou a lidar melhor com eles. 

Diria que uns oitenta por cento, porque acho que me deu mais 

confiança.” (farmacêutico VII) 

 Assim, iniciativas intersetoriais que busquem o 

empoderamento farmacêutico na concepção clínica e 

interprofissional durante e após a formação acadêmica é 

imprescindível (ARAÚJO et al, 2017; MELO et al, 2017; PRADO 

et al, 2018).  

 Não obstante, não é garantida que a interação do 

farmacêutico com o médico seja isenta de conflitos (YEUNG, 

2018). Inclusive alguns avanços regulamentares foram 

recebidos com estranhamento e precipitaram diversos debates 

entre as duas categorias profissionais no Brasil.  
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 Para exemplificar, pode-se citar a prescrição farmacêutica, 

normatizada pela Resolução n.º 586, de 29 de agosto de 2013, 

do Conselho Federal de Farmácia (CFF). Neste documento há 

a determinação que o farmacêutico realize a prescrição de 

medicamentos e produtos farmacêuticos isentos de prescrição 

médica, condicionados à existência de diagnóstico prévio 

(VALE, 2018; CFF, 2013). Embora essa normativa seja um 

avanço em termos de uso seguro de medicamentos, ainda há 

discussão em torno da prescrição farmacêutica, principalmente 

pela classe médica: 

 “Com essa prescrição farmacêutica é ainda mais 

complicado, porque eles acham que é uma falta de respeito 

podermos fazer a prescrição.” (farmacêutico I) 

 Não obstante, existe a discussão de que a prescrição dos 

farmacêuticos comunitários pode estar vinculada à finalidade 

exclusivamente comercial, já que em algumas empresas a 

carreira farmacêutica está fortemente vinculada à promoção de 

vendas dos medicamentos, o que pode impactar a formulação 

de prescrição de maneira não imparcial (OLIVEIRA et al, 2018). 

 Um estudo realizado por Rieck e Pettigrew (2013), na 

Austrália, discutiu a percepção dos médicos sobre o papel do 

farmacêutico comunitário. Destacou-se a avaliação de que os 

farmacêuticos não seriam indiferentes ao interesse comercial 

das drogarias. Também não foram considerados profissionais 

de saúde pelos médicos por conta da ligação do farmacêutico 

com o lucro das vendas dos medicamentos (RIECK; 

PETTIGREW, 2013).  

 Esta percepção pode não ser diferente aqui no Brasil, o que 

pode refletir na falta de interesse por parte dos prescritores em 

colaborar com os farmacêuticos: 
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 “Para mim a maior dificuldade é encontrar médicos que 

queiram trabalhar junto com os farmacêuticos, principalmente 

no caso de drogaria. Parece que eles ainda não acham que 

podemos fazer a diferença.” (farmacêutico II) 

 Parte da dificuldade de colaboração também pode estar 

vinculada à maneira como foram dissociadas as duas 

profissões no Brasil.  O distanciamento das carreiras, a 

diminuição do papel do farmacêutico no processo de cuidado e 

a força da indústria farmacêutica podem ter contribuído para a 

construção de um perfil farmacêutico meramente técnico-

industrial (CRF-SP, 2015): 

 “Nós com os prescritores ainda falta um pouco de espaço, 

na verdade. Porque estamos ganhando de pouco em pouco, 

mas falta ainda espaço para mostrar o nosso potencial.” 

(farmacêutico VIII) 

 Os farmacêuticos comunitários desenvolvem diversas 

atividades dentro do contexto da assistência farmacêutica, isto 

é, executam os serviços gerenciais e clínicos (RODRIGUES; 

AQUINO; MEDINA, 2018; ARAÚJO S. et al, 2017). Contudo, a 

sobrecarga no trabalho pode colaborar com a menor 

disponibilidade de tempo do farmacêutico para a interação com 

os demais profissionais no processo de cuidado ao usuário 

(BARBERATO; SCHERER; LACOURT, 2019; SILVA et al, 

2018):  

 “Seria um pouco difícil de encaixar na rotina que já é bem 

pesada.” (farmacêutico V) 

 Embora seja mais comum a associação da figura do 

prescritor ao médico, cabe ressaltar que no Brasil outras 

categorias também prescrevem medicamentos, como os 

enfermeiros e os odontólogos. Dessa maneira, novas 
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investigações devem ser feitas para explorar como se 

processam as interações farmacêuticos-enfermeiros e 

farmacêuticos-odontólogos.  

 Mesmo com a escassez de relatos de experiências de 

serviços que exemplorem a interação farmacêutico-prescritor, 

estudos demonstram inúmeros benefícios dessa prática, com 

destaque para a ampliação da qualidade de vida e da adesão 

ao tratamento pelo usuário (SHIM et al, 2018; HWANG; GUMS; 

GUMS, 2017; FURBISH et al, 2015; CHUI et al, 2014). 

 A literatura reporta que os usuários possuem maior 

liberdade para esclarecer dúvidas e fazer questionamentos com 

os farmacêuticos, dada a maior acessibilidade e disponibilidade 

do profissional, além da ampla distribuição das farmácias 

comunitárias (LEITE et al, 2017): 

 “Porque percebo que tem pacientes que se sentem mais 

confortáveis comigo do que com o médico. Inclusive eles falam 

que parece que o médico nem está prestando atenção no que 

falam, ou eles se sentem oprimidos. ” (farmacêutico VI) 

 No estudo feito por Lalonde et al (2011) com usuários com 

dislipidemia, foi possível identificar que houve uma resposta 

mais rápida ao tratamento nos pacientes atendidos por ambos 

os profissionais (médicos e farmacêuticos), do que aqueles que 

tiveram apenas o acompanhamento médico. Os principais 

resultados encontrados no grupo que recebeu intervenção 

farmacêutica foram: o aumento da adesão ao tratamento e as 

mudanças nos hábitos de vida (LALONDE et al, 2011). 

 Ainda sobre o estudo de Lalonde et al (2011), os médicos 

relataram surpresa e satisfação com a interação colaborativa 

com os farmacêuticos. A interação entre os profissionais 

contribuiu para a diminuição dos níveis lipídicos dos usuários 
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de forma mais rápida. Ademais, essa interação auxiliou no 

compartilhamento de responsabilidades, já que os médicos 

informaram não dispor de tempo suficiente para realizar todas 

as atividades necessárias para a promoção da saúde e do uso 

racional de medicamentos (LALONDE et al, 2011). 

 Ao demonstrar o seu valor e sua capacidade, o 

farmacêutico cria espaço definitivo de atuação dentro da equipe 

de saúde. Para isso, é fundamental a orientação dos demais 

profissionais sobre o potencial e os benefícios que podem 

derivar da interação (HWANG; GUMS; GUMS, 2017): 

 “Acho que poderia existir uma capacitação para ambos, 

principalmente para os médicos, orientando sobre a importância 

da colaboração com os farmacêuticos. ” (farmacêutico I) 

 Um dos pontos chaves no trabalho colaborativo é a 

existência de comunicação persistente entre os profissionais e 

não somente em situações pontuais, como é realizada na 

maioria dos serviços atualmente (MELO et al, 2017; SON et al, 

2015).  Portanto, uma importante estratégia seria a abertura de 

um canal de comunicação (sistemas informatizados que 

integralizassem os atendimentos, por exemplo), onde 

farmacêuticos comunitários e médicos locais podessem 

interegir, sendo possível incluir os registros dos pacientes 

provenientes de hopitais, clínicas, unidades básicas de saúde e 

drogarias: 

 “Acho que poderia ser aberto um canal de comunicação 

entre farmacêuticos e médicos, alguma coisa que facilitasse o 

nosso acesso...” (farmacêutico IX) 

  É importante destacar também a necessidade de 

desenvolvimento de fluxos de trabalho entre os serviços de 
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saúde que permitam o trabalho integrado do farmacêutico com 

o precritor: 

 “Acho que deveriam ser feitos postos de atendimento 

dentro da farmácia para o farmacêutico poder fazer a 

prescrição, com o acompanhamento de algum médico da área, 

onde o paciente pudesse vir e ser atendido por ambos ou sair 

do hospital e procurar também o atendimento farmacêutico.” 

(farmacêutico III) 

 Durante as entrevistas, os farmacêuticos foram capazes de 

citar tanto os benefícios advindos da interação, quanto as 

possíveis estratégias para o seu estabelecimento: 

 “Fazer debates, ou até mesmo um canal de diálogo do 

médico e do farmacêutico. Por exemplo, quando a gente liga lá 

na clínica para tirar alguma dúvida e não é atendido, com esse 

canal iríamos conseguir falar com eles e atender melhor o 

paciente.” (farmacêutico IX) 

 “Acho que poderia fazer alguma campanha, ou então algum 

incentivo para médicos e farmacêuticos para que colaborassem 

um com o outro.” (farmacêutico IV) 

 O incentivo ao trabalho colaborativo durante a graduação é 

essencial para que os alunos em suas vidas profissionais 

saibam trabalhar com as demais categorias da área da saúde. 

Dessa maneira, compreendendo que o atendimento não deve 

ser unifocal e sim biopsicossocial, abrangendo o ser humano 

em suas infinitas necessidades, são cruciais diferentes 

especialistas trabalhando em conjunto (BISPO; TAVARES; 

TOMAZ, 2014). Na presente pesquisa, até mesmo aqueles que 

não tiveram a experiência de se relacionar com demais cursos 

durante a graduação, reconheceram a importância dessa 

prática e indentificaram possíveis benefícios da sua ocorrência: 



ANÁLISE DA INTERAÇÃO ENTRE FARMACÊUTICOS COMUNITÁRIOS E 

PRESCRITORES EM UMA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

 
 

 “Acho que sim, porque os alunos de medicina sempre são 

os mais isolados e isso acaba se refletindo na vida profissional. 

É muito raro encontrar um médico que ligue para um 

farmacêutico para tirar alguma dúvida sobre um medicamento, 

sendo que somos os especialistas em medicamentos. ” 

(farmacêutico III) 

 “Poderia sim ter sido melhor se houvesse esse incentivo. 

Teria sido mais fácil, até mesmo por hoje em dia ter a prescrição 

farmacêutica, acho que seria mais aceitável se tivesse mais 

contato durante a graduação. Talvez assim eles confiassem 

mais no nosso trabalho.” (farmacêutico I) 

 Devidas as múltiplas atividades realizadas pelos 

farmacêuticos, também é estratégica a contratação de mais 

profissionais pelas drogarias, para que haja tempo hábil para a 

interação farmacêutico-prescritor.  

 Além disso, é importante ressaltar que o trabalho 

colaborativo farmacêutico-prescritor é elemento primordial para 

o desenvolvimento de ações e serviços compreendidos na 

filosofia do cuidado farmacêutico. Isto é, barreiras relacionais 

entre os profissionais também prejudicam a operacionalização 

de ações de cuidado multidisciplinar. É claro que o farmacêutico 

comunitário ainda poderá realizar atividades clínicas junto à 

comunidade, mas isso irá restringir o rol de serviços clínicos 

ofertados. Dessa forma, para a prática do cuidado farmacêutico 

é indispensável a realização de intervenções farmacêuticas 

junto à equipe de saúde, especialmente considerando o ser 

humano e as suas necessidades holísticas (ARAÚJO, P. S. et 

al, 2017; HWANG; GUMS; GUMS, 2017; CFF, 2016).  

 Assim, algumas estratégias citadas são importantes para a 

implementação do trabalho integrado em saúde. A colaboração 
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interprofissional como ordenador da lógica de trabalho produz 

mudanças de mentalidades, atitudes e comportamentos; 

fortalecendo o conceito de trabalho cooperativo em equipe, 

independente de os profissionais coabitarem o mesmo espaço 

geográfico de trabalho (NORWOOD; WRIGHT, 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os relatos dos farmacêuticos apresentaram a realidade 

da interação com os precritores, suscitando importantes 

debates para a produção acadêmica. Embora os farmacêuticos 

se recordassem dos médicos nas entrevistas, cabe destacar a 

necessidade de investigar como é processada a interação com 

outros profissionais prescritores no Brasil, como os enfermeiros 

e os odontólogos.  

Existem dificuldades para a interação farmacêutico-

prescritor, como a falta de acesso aos médicos, pouco 

recohecimento do papel do farmacêutico no processo de 

cuidado ao usuário, entre outros aspectos.  

 Na discussão dos benefícios do trabalho colaborativo, 

foram propostas estratégias como a abertura de canais de 

comunicação entre os profissionais, maior incentivo ao trabalho 

multidisciplinar, com ênfase especial ao período da graduação 

e a restruturação da empresa, de modo que o farmacêutico 

tenha tempo hábil para interagir com o prescritor.  

Não obstante, novos aspectos podem estar entrelaçados 

em relação ao fenômeno estudado. Dessa forma, torna-se 

indispensável o desenvolvimento de pesquisas que envolvam 

também a investigação da percepção dos prescritores sobre a 

temática discutida. 
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RESUMO: O uso da fitoterapia no tratamento de enfermidades 
constitui-se de uma prática milenar. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, 80% da população mundial faz uso de 
medicamentos derivados de plantas medicinais. Atualmente, a 
busca por alternativas mais naturais tem valorizado a prática da 
fitoterapia e possibilitado um cuidado maior com o paciente já 
que apresenta um baixo custo, menos efeitos colaterais e são 
de fácil acesso. Logo, o uso de algumas plantas para tratamento 
primário ou secundário de desconfortos no trato gastrointestinal 
são de grande importância, visto que, alguns medicamentos 
alopáticos apresentam efeitos colaterais e somam um grande 
índice de automedicação. Objetivou-se com esse estudo, 
discorrer sobre algumas plantas medicinais no tratamento de 
desconfortos gástricos. O presente trabalho trata-se de uma 
revisão de literatura desenvolvida a partir de uma busca por 
artigos científicos encontrados nas bases de dados LILACS, 
Scielo, Science Direct e PubMed.  Inicialmente, os artigos foram 
avaliados de acordo com o título, sendo selecionados os que 
eram relacionados com a fitoterapia. Em seguida foi lido o 
Abstratc e o conteúdo completo dos artigos sendo selecionados 
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os que mencionavam algum tipo de tratamento para doenças 
gástricas com fitoterápicos. Ao final foram utilizados 36 artigos 
de interesse. Pôde-se constatar a eficácia das plantas citadas 
ao tratamento de algumas desordens gastrointestinais, 
reforçando os benefícios da utilização da fitoterapia.  
Palavras-chave: Automedicação. Doenças gastrointestinais. 

Fitoterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O trato gastrointestinal constitui-se de um sistema 

delicado que desempenha constantemente atividades 

dinâmicas e essenciais ao organismo humano. Logo, constitui-

se de um sistema que demanda práticas de cuidado e zelo a 

fim de garantir a qualidade de suas funções. Contudo, alguns 

fatores passaram a comprometer a integridade desse sistema, 

dentre eles: o advento dos fast-foods, o consumo de bebidas 

alcoólicas, sentimentos como ansiedade, nervosismo, práticas 

como a automedicação, infecções e uso irracional de 

medicamentos, dentre outros. As principais doenças que 

afetam o trato gastrointestinal podem ser citadas como a 

gastrite, úlcera péptica, o refluxo gastroesofágico 

(NASCIMENTO et al, 2019) além da dispepsia funcional. 

A dispepsia funcional caracteriza-se por apresentar um 

conjunto de sintomas como plenitude pós-prandial recorrente 

incômoda, incapacidade de terminar uma refeição de tamanho 

normal (saciedade precoce), dor ou queimação epigástrica, 

alguns pacientes apresentam náuseas, inchaço e azia 

(TALLEY, 2017). Há ainda as condições de que os sintomas 

apresentados não estejam relacionados com doença física e 

que não haja alterações no exame de endoscopia digestiva alta, 

dificultando ainda mais o tratamento (MENEZES et al, 2016). 
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Por se tratar de uma síndrome muito comum, estima-se que 

aproximadamente 40% da população sofra desta doença, 

sendo que no Brasil esse número pode variar entre 19,5% a 

44% (FERREIRA et al, 2018). 

Apesar da dispepsia funcional ser uma doença benigna 

e com baixa morbidade, ela apresenta um grande impacto na 

qualidade de vida dos pacientes refletindo em todas suas 

atividades do dia-a-dia. É considerada um problema sanitário e 

socioeconômico, não apenas por possuir uma alta prevalência, 

mas também por ter um caráter crônico e não haver um 

tratamento satisfatório sendo este focado nos sintomas, desse 

modo, faz-se necessário o desenvolvimento de medidas que 

auxiliem no tratamento de maneira eficaz (MENEZES et al, 

2016). 

Além da dispepsia funcional, a gastrite apresenta-se 

como outro fator mórbido que pode acometer o trato 

gastrointestinal. Esta se caracteriza como a presença de lesão 

na mucosa do estômago associada a um processo inflamatório 

(ALVES, 2018). De acordo com o grau da resposta do 

organismo à lesão, a gastrite pode ser classificada em: gastrite 

aguda e gastrite crônica. 

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) pode ser 

definida como o retorno do conteúdo gástrico em direção ao 

esôfago causando alguns sintomas e ou complicações. A causa 

mais relevante deste refluxo se dá pelo relaxamento do 

esfíncter inferior do esôfago. Os sintomas típicos relatados pela 

maioria dos pacientes são sensação de queimação e 

regurgitação ácida, logo, uma alimentação escassa em fibras e 

rica em gorduras pode intensificar a presença desses sintomas. 

Além destes, o paciente pode queixar-se de outras 

manifestações atípicas, como dor torácica não coronariana, 
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tosse, asma brônquica, disfonia, pigarro, erosão dental, aftas, 

halitose (HENRY, 2014). Contudo, para um diagnóstico preciso 

faz-se necessário a realização de exames clínicos específicos, 

sendo a endoscopia digestiva alta um dos mais solicitados. 

Henry (2014) abordou em seu trabalho, um estudo 

populacional realizado em 22 cidades de diferentes regiões do 

Brasil, envolvendo 13.959 adultos. Os participantes 

responderam a um questionário a respeito das queixas de 

pirose (sensação de queimação) e sua frequência. Ao final, a 

prevalência de pirose ocorreu mais de uma vez por semana 

sendo observada em 11,9% dos participantes. 

A úlcera péptica é uma lesão do trato digestivo 

ocasionada por um desequilíbrio entre os fatores agressores e 

protetores da mucosa gástrica, resultando em dano causado 

pela hipersecreção ácida, os sintomas são variados, mas pode 

ocorrer dor epigástrica, dispepsia, vômitos e menos frequente 

perda do apetite e intolerância a alimentos gordurosos 

(BRANDÃO, 2019). De acordo com este mesmo trabalho, a 

úlcera péptica tem sido uma das doenças mais predominante 

no mundo, cerca de 10% da população poderá desenvolver 

uma úlcera péptica ao longo de sua vida. 

Segundo Nascimento e colaboradores (2019) para o 

tratamento das desordens gastrointestinais já citadas, o 

primeiro passo deve ser uma reeducação alimentar seguido do 

uso de medicamentos alopáticos, os de maior destaque são 

os inibidores da bomba de prótons (IBPs) que atuam diminuindo 

a secreção de ácido gástrico no estômago, reduzindo em até 

95% sua produção. Atualmente, em razão do uso rotineiro deles 

e eficácia para o tratamento dessas doenças, estes fármacos 

são a segunda classe de medicamentos mais prescritos no 
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mundo, como também por serem usados tanto por prescrição 

médica quanto por automedicação. 

Nesse contexto, a automedicação pode torna-se um 

problema à saúde dos usuários, pois pode mascarar sintomas 

de alguma doença mais graves, interagir com outros fármacos 

ou agravar outras enfermidades já existentes. Conforme Arrais 

(2016) constatou em seu trabalho elaborado com dados da 

Pesquisa Nacional de Acesso, intitulado Utilização e Promoção 

do Uso Racional de medicamentos (PNAUM), “A prevalência da 

automedicação no Brasil foi de 16,1% sendo maior na região 

Nordeste (23,8%)”, como também, o uso de medicamentos por 

automedicação limita-se a tratar doenças agudas auto 

limitadas, como problemas no estômago ou intestino, febre, dor, 

dentre outros e na maioria dos casos, com MIPs - Produtos 

isentos de prescrição (65,5%).  

Na pesquisa realizada por Padanoski e Ferreira (2018) 

numa farmácia de médio porte, na cidade de Jaru (RO) através 

da aplicação de questionário com uma amostra de cem clientes, 

94% declararam praticar a automedicação, dentre as classes 

de medicamentos utilizadas estavam os antiácidos com 57%. 

Quando utilizados por curto período de tempo, os IBPs 

causam poucos efeitos adversos. Conforme expressa Reis 

(2018) os sintomas em comum apresentados pelos usuários 

foram náuseas, dor abdominal, prisão de ventre, flatulências e 

diarreia. Todavia, a administração desnecessária desses 

fármacos pode sobrecarregar o metabolismo hepático, 

agravando o quadro de pacientes que já sofrem com patologias 

neste órgão. Em contrapartida, o mesmo autor alerta para o uso 

prolongado, igual ou superior a 2 anos podendo causar a 

diminuição na absorção de vitamina B12, sendo esta 
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indispensável para o desenvolvimento hormonal e para a 

formação das hemácias.  

Apesar do uso dos IBPs serem considerados seguros, a 

prática da fitoterapia surge como uma alternativa ou 

concomitante ao uso dos mesmos, apresentando efeitos 

colaterais reduzidos e com menores custos seja ao setor 

público ou ao próprio paciente (FERREIRA et al, 2018). 

“A presente terapia foi implementada na Atenção 

Primária à Saúde (APS), sendo consolidada pela Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, em 2006.” 

(FERREIRA et al, 2018). A fitoterapia está presente desde a 

antiguidade até os dias atuais e é utilizada como tratamento 

primário ou secundário em diversos problemas de saúde.  

A fitoterapia compreende a prática da utilização de 

plantas com fins medicinais para a prevenção, tratamento, e 

cura das mais diversas doenças (OLIVEIRA, 2017) 

Os produtos naturais têm tido uma alta procura no 

mercado, além disso, uma elevada expansão e avanço no 

mundo atual, como também a busca pelas alternativas mais 

naturais possibilitou a ascensão da fitoterapia e a utilização das 

plantas medicinais. Sendo estes, utilizados em processos 

terapêuticos, através de folhas, raízes e sementes, sendo 

bastante viáveis para o uso da população, tendo visto que na 

maioria das vezes existe a possibilidade de ser plantada 

facilmente em casa (ROBERGE et al., 2015). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da 

população mundial faz uso de medicamentos derivados de 

plantas medicinais. No Brasil, aproximadamente 92% das 

pessoas fizeram uso de alguma planta medicinal, destes 46% 

cultivam em casa, sendo que a comercialização representa um 
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lucro em torno de 25% para as indústrias farmacêuticas (Faria 

et al 2017; ABIFISA, 2007). 

Sempre houve a utilização de produtos naturais dentro 

das sociedades, desde a antiguidade até os dias atuais, uma 

vez que, tal recurso é mais viável para a população (UYEDA, 

2015). 

Visto que os medicamentos alopáticos geram grandes 

índices de problemas, seja efeitos adversos, colaterais, alto 

índice de automedicação, especialmente os MIPS 

(Medicamentos Isentos de Prescrição Médica), como por 

exemplo, os medicamentos utilizados para o tratamento de 

doenças gástricas. Por esta e outras razões as unidades de 

saúde veem buscado novas alternativas, a exemplo da 

fitoterapia, tendo em vista que os medicamentos convencionais 

são bastante desagradáveis ao paciente (BORCARD et al., 

2015). 

Na busca pelo alívio dos desconfortos gástricos, 

inúmeras pessoas utilizam plantas para auxiliar na redução dos 

sintomas causados pelas diversas doenças relacionadas. Os 

fitoterápicos, de fato, quando utilizados de forma adequada, 

podem ajudar o paciente a alcançar bons resultados, sobretudo 

gerando uma melhora em sua saúde. Apesar disso, ao utilizar 

de forma errada, sem a alimentação adequada, ou até mesmo 

direcionamento de um profissional, por exemplo, pode resultar 

em efeitos negativos para a saúde do paciente (GALLON et al., 

2015). 

Assim podemos considerar neste contexto, o vasto 

potencial que as plantas medicinais possuem como uma 

alternativa terapêutica para o tratamento de diversas 

patologias, em virtude que não causam tantos desconfortos 
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para o indivíduo quando comparado aos medicamentos 

alopáticos (BARBOSA et al., 2013).  

Devido aos grandes incômodos ocasionados pelas 

doenças gástricas, existe a necessidade de pesquisas, estudos, 

divulgação e exploração que alcancem a descoberta de novos 

medicamentos fitoterápicos, como também sobre as plantas 

medicinais, uma vez que são soluções viáveis e de fácil acesso 

para toda a população, é de extrema importância pesquisas que 

analisem a eficácia e segurança destes recursos. Deste modo, 

o presente trabalho objetiva discorrer sobre as plantas 

utilizadas como auxiliares na redução dos desconfortos 

gástricos, em específico a espinheira santa (Maytenus ilicifolia), 

camomila (Matricaria chamomilla), gengibre (Zingiber 

officinale), alcaçuz (Glycyrrhiza glabra), boldo (Peumus boldus) 

e o alecrim (Rosmarinus officinalis).  

 
MATERIAIS E MÉTODO 

 
Esta pesquisa bibliográfica foi desenvolvida por meio de 

uma revisão de literatura acerca da fitoterapia no tratamento de 

doenças gástricas. Para tanto, foram analisados artigos 

científicos publicados nas bases de dados LILACS, Scielo, 

Science Direct e PubMed.  

A análise dos artigos foi realizada em duas etapas. A 

primeira ação foi avaliar os textos quanto ao título, em que 

foram selecionadas apenas as publicações que apresentavam 

termos relacionados com a fitoterapia.  

 Na segunda etapa foi lido o Abstratc e o conteúdo 

completo dos artigos selecionados na primeira fase da 

avaliação, dentre os quais foram selecionados os que 
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mencionavam algum tipo de tratamento para doenças gástricas 

a partir do uso de fitoterápicos.  

Na pesquisa, foram selecionados 36 artigos com ano de 

publicação no período de 2014 a 2019, destes 24 abordaram as 

atividades farmacológicas das plantas em estudo. Foram 

consideradas todas as publicações disponibilizadas com texto 

completo pago ou gratuito nas bases de pesquisa LILACS, 

Scielo, Science Direct e PubMed, independentemente do 

idioma e do fator de impacto da Revista. Foram excluídos os 

artigos com mais de 5 anos de publicação e os que citavam as 

propriedades farmacológicas das plantas em estudo mas com 

terapêutica a outras enfermidades que não fossem as citadas 

neste trabalho. 

Os descritores utilizados na consulta foram os nomes 

científicos das plantas medicinais cujas ações são conhecidas 

popularmente, como, Maytenus ilicifolia, Matricaria chamomilla,   

Zingiber officinale, Glycyrrhiza glabra, Peumus boldus e   

Rosmarinus officinalis, assim como “phytotherapy”, “doenças 

gástricas”, “fitoterapia”, “medicinal plants” e “chinese herbal”. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Matricaria chamomilla 

A Matricaria chamomilla, conhecida popularmente como 

camomila é uma planta pertencente à família Asteraceae que é 

bastante utilizada na medicina popular devido às suas várias 

aplicações biológicas como, por exemplo, atividade 

antidiarreica, anti-inflamatória, antioxidante, gastroprotetora, 

antibacteriana, entre outras (PACIFICO et al, 2018).  

A família Asteraceae é um grupo muito numeroso dentro 

das Angiospermas são plantas de aspecto extremamente 
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variado, incluindo principalmente pequenas ervas ou arbustos e 

raramente árvores e são encontradas em todos os tipos de 

habitats, mas principalmente nas regiões tropicais 

montanhosas na América do Sul (LINS & MEDEIROS, 2015). 

Estes mesmos autores reforçam suas propriedades 

carminativas, espasmolíticas, antiinflamatórias, ansiolíticas, 

contra ferida estomacal e síndrome do intestino irritado (LINS & 

MEDEIROS, 2015). 

Num experimento realizado por Amaral e colaboradores 

(2014) a camomila apresenta os seguintes constituintes: α-

Pineno; Artemísia cetona; Cariofileno; Óxido de Cariofileno; 

Óxido de Bisabolol A; Óxido de Bisabolol B; α-Bisabolol; Óxido 

de Bisabolona; Camazuleno, sendo os terpenos, bisabolol e 

camazuleno os principais princípios ativos da planta utilizados 

para o tratamento de diversas doenças, como por exemplo, 

alergias, doenças de pele, desordens gastrointestinais, dentre 

outras (PACIFICO et al, 2018). 

De acordo com a pesquisa de Lins e Medeiros (2015) 

realizada na cidade de Nazarezinho- PB, a qual está localizada 

na região Oeste do Estado da Paraíba, a camomila foi citada 

pelos entrevistados por possuir indicações terapêuticas nos 

casos de gastrite, úlcera, gases e má digestão. No geral, 

citaram também que o chá feito a partir das flores pode ser 

muito benéfico, após as refeições.  

Zingiber officinale 

O gengibre é reconhecido por várias propriedades 

farmacológicas, dentre elas por combater problemas 

gastrointestinais (SOUSA et al, 2019). É o tubérculo de uma 

planta chamada Zingiber officinale roscoe, da família das 

Zingiberaceae, originária do sul da Ásia, porém atualmente 

espalhada pelo mundo (NICÁRIO et al, 2018). 



FITOTERAPIA NO TRATAMENTO DE DOENÇAS GÁSTRICAS: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 
 

De acordo com o trabalho elaborado por Sousa e seus 

colaboradores (2019) o gengibre tem dois principais grupos de 

constituintes: óleos voláteis ou compostos flavorizantes e 

compostos não voláteis os pungentes. Seus compostos 

incluem: zingibereno, arcurcumeno, sesquifelandreno, -

bisaboleno, aldeídos, monoterpenos, gingerol, shogaol, como 

também, flavonoides (apigenina, luteolina, luteolina 7-

glucósido, quercetina, quercitrina, canferol, canferol 3-

ramnósido, canferol 3-rutinósido, canferol 3-glucósido); taninos: 

coriariina, elagitaninos; vitaminas: ácido ascórbico (vitamina C), 

complexo nicotonamida, tiamina e vitamina K. Além de 

triterpenos, fitoesteróis, cumarinas também óleos voláteis. 

Dentre os compostos farmacológicos 6-gingerol e 6-shogaol 

são responsáveis por atividades antieméticas, antipiréticas e 

antitumorais, e atividades colagogas (aumento da secreção 

biliar) e anti-inflamatória. Sendo os gingerois, responsáveis por 

grande parte das atividades terapêuticas. 

Em relação aos efeitos gastrointestinais, o gengibre 

promove ações carminativas, espasmolíticas e absorventes 

(SOUZA et al, 2019). Dessa forma, sua utilização se faz 

benéfica em problemas como náuseas, dores de estômago, 

diarreia, úlceras gástricas e vômitos (NICÁRIO et al, 2018). 

Estes mesmos autores acrescentam que apesar de seus efeitos 

benefícios, o gengibre é contraindicado em casos de 

hipertensão e consumo em altas quantidades. 

Nikkhah-Bodaghi e seus colaboradores (2019) 

conseguiram observar os efeitos terapêuticos do gengibre 

quando realizaram um estudo com pacientes acometidos com 

colite ulcerativa, uma doença que causa diversos desconfortos 

no trato gastrointestinal, como dor, inchaço, flatulência, diarreia, 

perda de peso, inflamação. Ao final, 46 pacientes completaram 
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o período de estudo e utilizaram a quantidade recomendada de 

2g de gengibre seco ao dia, a maioria desses pacientes afirmou 

que os sintomas diminuíram após utilização. 

Soltani e associados (2017) puderam comprovar a ação 

antiemética do gengibre quando realizaram um estudo com 

pacientes acometidos com colelitíase que fariam a 

colecistectomia laparoscópica, na intenção de amenizar os 

efeitos de vômito e náusea no pós-operatório. Os pacientes 

foram divididos em dois grupos: o grupo A foi composto por 50 

pacientes que receberam 500 mg de gengibre por via oral 1 h 

antes da cirurgia e o grupo B composto de 50 pacientes que 

receberam 4 mg de ondansetrona intravenoso antes da 

conclusão da cirurgia. Ao final, apesar de a taxa de vômito não 

apresentar diferença significativa entre os dois grupos, essa 

taxa semelhante pôde aprovar a eficácia do gengibre na 

prevenção de vômito (SOLTANI et al, 2017). Logo, pôde-se 

sugerir que o gengibre seja uma opção a utilização de 

medicamento antiemético (TÓTH et al, 2018) diminuindo os 

gastos financeiros, como também, efeitos colaterais a utilização 

de drogas sintéticas. 

          Maytenus ilicifolia 

A espinheira-santa (Maytenus ilicifolia), pertencente à 

família Celastraceae, é uma planta que pode atingir até três 

metros, quando cultivada em jardins externos (Almeida, 2015). 

Sua folha pontiaguda tem de quatro a 12 centímetros de 

comprimento, é a parte utilizada com o propósito de ações nos 

sistemas digestório, urinário e endócrino (Barbieri, 2015). 

A Maytenus ilicifolia Mart. é popularmente denominada 

de espinheira-santa, maiteno, cancerosa, cancorosa, 

cancorosa-de-sete-espinhos, salva-vidas, coromilho-do-campo 

ou, ainda, espinho-de-deus (Almeida, 2015). 
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De acordo com Siqueira et al (2019), foram realizados 

estudos em ratas, onde foi possível observar que houve um 

pequeno atraso no esvaziamento gástrico observando que o 

extrato de ilicifolia promove uma ação que envolve uma redução 

na acidez gástrica mais também como anticolinérgico, onde foi 

visto que o estudo foi de grande relevância para a M. ilicifolia. 

No Brasil foi publicado um estudo toxicológico com 

Maytenus ilicifolia, do qual participaram voluntariamente 24 

indivíduos, sendo 12 homens e 12 mulheres entre 20 a 40 anos 

de idade. Durante o estudo, foram ministradas doses 

crescentes do fitoterápico, e os resultados obtidos foram 

animadores, pois não foram observadas alterações 

significativas nas funções hepáticas, pancreáticas e renais. 

Hormônios, lipídeos, glicose, sódio, potássio, cálcio e fósforo 

também mantiveram valores considerados normais (Marques et 

al, 2015). 

Glycyrrhiza glabra 

O Alcaçuz é uma planta nativa da Europa e Ásia, 

podendo aparecer também no Iraque, porém possui variedades 

em cada região do planeta. No Brasil, há uma planta que 

pertence à mesma família (Leguminosae), a Periandra dulcis M. 

que é também chamada de Alcaçuz ou Urucu-chê. Esta possui 

as mesmas propriedades da Glycyrrhiza glabra, apresentando 

o princípio amargo e acre das raízes mais pronunciadas e o 

sabor doce característico (Ramos 2015). 

De acordo com Xiaoying et al (2017) foram isolados mais 

de 20 triterpenóides e 300 flavonóides. Possuindo alguns 

constituintes como o ácido glicirrético, flavonóides, iso-

flavonóides, hidroxicumarinas e esteróis, fazendo parte os b-

sitosteróide, que podem ter ação glicocorticóides e 

mineralocorticóides.  
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As Raízes de alcaçuz são compostas por 

aproximadamente 3% e 5% de 18b-glicirrizina e ácido 18b-

glicirrízico (GA), que são considerados os principais 

componentes ativos ( Yu YU , 2017 apud Yu et al., 2012). 

Segundo Al-Snafi (2018), foi feito um estudo onde 

quarenta pacientes com problemas gástricos, fizeram uso de 

3,0 ou 5,0 g de Deglycyrrhizinated alcaçuz (DGL), durante oito 

semanas, foram avaliados alguns critérios como alívio da dor 

epigástrica, náusea, vômitos, raio-x de crateras de úlcera para 

determinar o tamanho da mesma e a frequência de recaídas, 

após a avaliação obteve resultados positivos, onde 

apresentaram melhoras no período de 5-7 dias. 

Al–Snafi (2018), ainda relata um estudo com uma 

quantidade maior de pacientes, onde desta vez 874 pacientes  

com úlceras duodenais crônicas foram divididos em dois 

grupos, o primeiro grupo recebeu doses de Deglycyrrhizinated 

alcaçuz( DGL), e o segundo grupo recebeu doses de cimetidina 

ou antiácidos medicamento este indicado para tratar úlceras no 

estômago e intestino, após o resultado dos dois grupos notou-

se uma diferença mínima em relação a velocidade de 

cicatrização da úlcera entre os grupos, mas os pacientes do 

primeiro grupo mostraram uma menor incidência de recaídas, 

ou seja, mais uma vez o alcaçuz se mostrou eficaz no 

tratamento  de úlceras duodenais gástricas. Oztturk e seus 

colaboradores relatam a eficácia do extrato do alcaçuz em 

relação a sua atividade gástrica a resposta da atividade mostrou 

que as células especializadas do estômago aumentam, com 

isso o muco do estômago passa a ser ativado (apud Gladishev 

1991; Khodjageldiyev et al.1995; Khalmedov et al.1999). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#19
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Para Altay (2019), o uso de comprimidos de Glycyrrhiza 

glabra em ratos, acabou impedindo o desenvolvimento de 

úlceras glucosas no estômago dos mesmos. 

Peumus boldus 

O Brasil possui uma ampla diversidade biológica, entre 

elas encontramos o boldo, que é conhecido em toda a parte, 

apresentando um grande costume no seu uso, sendo suas 

folhas comumente tomadas, após refeições, em forma de chás 

devido as suas propriedades curativas conhecida a várias 

gerações (CARVALHO, 2014) 

É uma planta que pertence á família Monimiaceae e é 

encontrada em regiões típicas de florestas esclerofilas. Suas 

características são endêmica e dioica, popularmente intitulada 

como boldo-do-chile e pode variar entre 3-8 metros de altura 

(COSTA, 2017)  

O Peumus boldus (boldo-do-chile) é comumente usada 

em especial para o tratamento de distúrbios hepáticos, 

gastrointestinais, a vesícula biliar, reumatismo, e outras coisas 

mais. Na literatura, a ação gástrica do boldo foi confirmada pela 

sua atividade diurética, excreção de ácido úrico, como também 

auxilia no aumento da excreção de suco gástrico, além disso, 

muitos outros estudos confirmam suas propriedades 

citoprotetoras, anti-inflamatórias, antipiréticas, 

antiateroscleróticas, antimicrobianas, hipoglicêmicas e 

antioxidantes (TEIXEIRA et. al., 2016). 

As folhas do boldo são usadas na medicina popular e na 

sua propriedade fitoquímica encontram-se 17 diferentes tipos 

de alcalóides, sendo o majoritário a boldina. Em razão disso, 

Tolentino e colaboradores em 2017, verificou a função da 

boldina frente aos problemas gástricos, a princípio foi 

administrado por via oral na dose de 100 mg/kg de boldina e foi 
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visto que reduziu a área das úlceras gástricas induzidas por 

etanol ou por indometacina em 75,45% e 41,11%, 

respectivamente, quando comparado ao grupo ulcerado tratado 

com veículo. 

Rosmarinus officinalis 

 O Rosmarinus officinalis L., também conhecida como 

alecrim é uma espécie aromática medicinal, que pertencente à 

família das Lamiaceae. É um arbusto lenhoso, possuindo em 

média de 1,8 m de altura e muito ramificado, uma planta verde, 

folhas pequenas e finas e com hastes lenhosas. Sendo ela 

amplamente reconhecida e utilizada na culinária e nas 

indústrias farmacêutica, alimentar e, além disso, também é 

utilizada na área da cosmética (ÉVORA, 2015). 

 Rosmarinus officinalis é uma planta muito rica em 

flavonóides com propriedades antioxidantes, polifenóis e 

constituintes voláteis, como por exemplo, o carnasol, ácido 

carnósico e ácido rosmarínico propriende estas que existem 

nos extratos não voláteis, e, além disso, podemos encontrar o 

α-pineno, acetato de bornilo, cânfora e 1,8-cineol no óleo 

essencial desta planta (ARRANZ et al., 2015). 

 A utilização das folhas do alecrim na medicina tradicional 

de diversos países é preparado na forma de chá por infusão. 

Sua propriedade terapêutica age em casos de má digestão, 

gases no aparelho digestivo, dor de cabeça, fraqueza e 

memória fraca. Embora seja pouco tóxica, a ingestão de forma 

excessiva pode provocar intoxicação com o aparecimento de 

sono profundo, espasmos, gastroenterite, sangue na urina, 

irritação nervosa e entre outros sintomas (LINS & MEDEIROS, 

2015). 

 Segundo Takayama e seus colaboradores em 2016, 

realizaram uma pesquisa pré-clínica, utilizando ratos onde foi 
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administrado o óleo essencial de R. officinalis por via oral na 

dose de 50mg/kg, evidenciou uma diminuição significativa da 

lesão gástrica de 140,2 ± 37,2 obtida no grupo controle, para 

21,2 ± 7,1 no grupo teste, ou seja, uma redução de 84% no 

grupo que foi administrado o óleo na referida concentração. 

  

CONCLUSÃO   

A realização das pesquisas e dos estudos acerca dos 

princípios ativos das plantas empregadas pelo saber 

empírico/popular indicam que as plantas medicinais estudadas 

apresentam-se igualmente eficazes no tratamento de 

desconfortos gástricos. 

Podemos assim concluir com essa revisão sistemática 

que a maioria das plantas medicinais utilizadas nos estudos 

possuem efeito gastroprotetor favorável no tratamento 

complementar de desconfortos gástricos, mas se mostra 

necessária a realização de estudos futuros de modo específico, 

para determinar dosagem e aplicação terapêutica de acordo 

com características específicas de cada planta em estudo. 
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RESUMO: Os farmacêuticos são profissionais que possuem 
diversidade nas áreas de atuação. Entre estas, destacam-se os 
serviços clínicos, que tratam do contato dos farmacêuticos com 
os usuários e, objetivam a execução de ações de prevenção, 
promoção e recuperação da saúde. O presente estudo tem 
como objetivo identificar e compreender os serviços clínicos 
prestados por farmacêuticos em farmácias comunitárias do 
Gama, situado no Distrito Federal, Brasil. Foi realizada uma 
pesquisa qualitativa, na qual foram visitadas as farmácia 
comunitárias da região para entrevistar os farmacêuticos que 
atuavam nessa área. Os resultados demonstram o 
envolvimento desses profissionais nos serviços de 
dispensação, de orientação farmacêutica, de revisão da 
farmacoterapia, de aferição de parâmetros bioquímicos e 
fisiológicos, nas campanhas de educação em saúde e no 
acompanhamento farmacoterapêutico. Contudo, notou-se que 
alguns profissionais executavam estes serviços de forma 
inadequada, demonstrando a necessidade de educação 
permanente sobre a temática. Os resultados ilustram que os 
serviços clínicos têm ganhado um bom espaço no ambiente das 
farmácia comunitárias, o que favorece a promoção da saúde 
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dos usuários, além de aprimorar os níveis de satisfação 
profissional dos farmacêuticos que desenvolvem essas 
atividades. Entretanto, desafios para a execução destes 
serviços ainda persistem, mostrando a importância do tema 
permanecer na agenda de investigação científica. 
 
Palavras-chave: Farmácia comunitária. Atenção farmacêutica. 

Serviços farmacêuticos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos 60 anos, os farmacêuticos ganharam 

espaços no cenário da saúde coletiva do Brasil. Os avanços 

tecnológico e epistemológico originaram especialização e 

aprimoramento das diversas áreas de atuação. Entretanto, no 

decorrer do tempo, uma das principais transformações foi o 

deslocamento do foco de intevenção. O medicamento perdeu a 

notoriedade para dar lugar ao real protagonista do cuidado: o 

usuário. Isto é, em vez de ser o profissional do medicamento, 

na atualidade, o farmacêutico é o profissional de maior 

acessibilidade e difusibilidade à comunidade que está em busca 

de cuidados (ARAÚJO P. et al., 2017; BLONDAL; SPORRONG; 

ALMARSDOTTIR, 2017; MELO; CASTRO, 2017).  

O abastecimento sustentável de medicamentos e a 

promoção de sua utilização de forma racional são, de maneira 

geral, as prioridades dos farmacêuticos no escopo da farmácia 

comunitária. Suas atribuições, portanto, são numerosas, mas 

se norteiam principalmente pelas ações gerenciais e clínicas 

(ARAÚJO S. et al., 2017). 

Os serviços gerenciais são compreendidos pelas 

atividades de logística, ou seja, correspondem às ações 

voltadas ao abastecimento de produtos e tecnologias 
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farmacêuticas nas instituições de saúde. Neste processo estão 

inclusas as ações de seleção, programação, aquisição, 

armazenamento e distribuição (GERLACK et al., 2017).  

Já os serviços clínicos, caracterizam-se por situar os 

farmacêuticos no desenvovilmento do cuidado aos usuários, em 

articulação e integração com a equipe multiprofissional 

(ARAÚJO P. et al., 2017). Tais serviços merecem atenção 

especial, por se tratarem de práticas que se implementadas e 

executadas de forma adequada, apresentam resultados 

positivos na farmacoterapia e nas condições de saúde dos 

usuários (CAZARIM et al., 2016).  

O cuidado do usuário por parte do farmacêutico é um 

componente muito importante na farmácia comunitária, pelo 

fato de poder evitar diversos tipos de problemas de saúde 

oriundos do uso indevido de medicamentos (OLIVEIRA et al., 

2017).  

Nesse contexto, o farmacêutico é um profissional de fácil 

acesso à população devida a sua presença obrigatória em 

farmácias comunitárias e também pelo fato desse 

estabelecimento de saúde ser o de maior difusibilidade em 

diversas localidades (TSUYUKI et al., 2018). Dessa forma, 

esses estabelecimentos devem se caracterizar pela prestação 

de serviços de qualidade (MELO; CASTRO, 2017; MELO et al., 

2017). Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo 

identificar e compreender os serviços clínicos prestados pelos 

farmacêuticos atuantes nas farmácias comunitárias de uma 

região administrativa do Distrito Federal, Brasil. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo realizado 

no segundo semestre de 2016. A coleta de dados foi realizada 
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por meio da técnica de entrevista, na qual foi adotado o roteiro 

de questões abertas com os farmacêuticos das drogarias do 

Gama, uma região administrativa do Distrito Federal, Brasil.  

Com a finalidade de identificar o número de drogarias no 

Gama, foi solicitada a relação de estabelecimentos desta 

natureza por e-mail para o Conselho Regional de Farmácia do 

Distrito Federal (CRF-DF). Foram relacionadas 40 drogarias no 

documento emitido na época. Dentre essas, foram visitados 

aleatoriamente 20 estabelecimentos, sendo que somente em 10 

drogarias ocorreu a autorização para realização do estudo.   

Para estruturação do roteiro de perguntas (quadro 1) 

foram utilizadas as referências: “Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) nº 44, de 17 de agosto de 2009”, que dispõe 

sobre as Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário 

do funcionamento, da dispensação, da comercialização de 

produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em 

farmácias e drogarias e dá outras providências (BRASIL, 2009) 

e “Serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, 

à família e à comunidade: contextualização e arcabouço 

conceitual” (CFF, 2016).  

Para coorperar com o estudo foram incluídos os  

farmacêuticos atuantes em drogarias por no mínimo seis 

meses. Foram excluídos os profissionais que executam cargos 

exclusivos de gerência ou que estivessem desenvolvendo 

atividades como substitutos. As autorizações dos farmacêuticos 

e dos gerentes responsáveis pelos estabelecimentos 

selecionados foram coletadas por meio da assinatura do termo 

de compromisso. 

A coleta de dados foi executada após a aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
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Universidade Católica de Brasília (UCB), por meio do parecer 

de número 1.771.700, emitido no ano de 2016.  

Os farmacêuticos assinaram os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes da realização 

da entrevista. 

As entrevistas foram realizadas em local reservado. 

Houve gravação dos aúdios. Esses conteúdos foram transcritos 

para a efetuação da análise.  

 

Quadro 1. Instrumento para entrevista com os farmacêuticos 

 
Questões sobre a satisfação profissional dos farmacêuticos em drogaria 

1. Quais são as atividades realizadas pelos farmacêuticos que 
envolvem o cuidado com o paciente? 

2. Como a dispensação é desenvolvida nas farmácias? 
3. Como a orientação farmacêutica é desenvolvida nas farmácias? 
4. O farmacêutico realiza seguimento farmacoterapêutico? Se a 

resposta for afirmativa, como funciona o serviço? 
5. O farmacêutico realiza análise de prescrições (revisão da 

farmacoterapia)? Se a resposta for afirmativa, como funciona o 
serviço? 

6. A drogaria realiza algum tipo de ação de educação em saúde? Se a 
resposta for afirmativa, como funciona? 

7. São realizadas as aferições de parâmetros bioquímicos e 
fisiológicos em farmácias? Se a resposta for afirmativa, como 
funciona o serviço? 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para assegurar a confidencialidade das informações, 

foram identificados os discursos dos participantes por meio de 

um letra acompanhada por algarismos: F 01, F 02, e assim 

sucessivamente.  

A análise das falas dos entrevistados foi baseada pelo 

referencial teórico constante no estudo “Análise de conteúdo 
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temático-categorial: uma proposta de sistematização”, de 

autoria de Oliveira (2008). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram entrevistados dez farmacêuticos atuantes em 

drogarias da região do Gama, sendo três participantes do sexo 

masculino (30%) e sete do sexo feminino (70%). Seis  

participantes (60%) afirmaram estudar ou possuir cursos de 

pós-graduação lato sensu.  

 Os ambientes de trabalho dos farmacêuticos eram, 

majoritariamente, drogarias de rede (oito). O tempo de atuação 

dos farmacêuticos na área era bastante variado, 

compreendendo o intervalo de seis meses a vinte e cinco anos. 

Todos cumpriam a carga horária semanal de quarenta e quatro 

horas semanais nos serviços visitados. Abaixo foram listados e 

discutidos os serviços clínicos mencionados pelos participantes 

do estudo. 

  

DISPENSAÇÃO 

 

 A dispensação é o ato de fornecimento de medicamentos e 

outras tecnologias em saúde, acompanhado de orientação 

sobre o uso consciente, a um usuário em resposta a uma 

prescrição (LEITE et al., 2017).   

 De acordo com os documentos normativos do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF) (2016), a dispensação é uma 

atividade privativa do farmacêutico, devendo o profissional se 

mostrar capacitado para executá-la. Contudo, a literatura 

também aborda que a dispensação pode ser supervisionada 
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pelo farmacêutico quando é operacionalizada por outros 

profissionais (OLIVEIRA et al., 2017). 

 Grande parte dos entrevistados admitiram que os 

balconistas possuem maior envolvimento na dispensação do 

que os próprios farmacêuticos. Apesar disso, muitos também 

alegaram que para que isto ocorra, o funcionário sempre está 

sob sua supervisão: 

 “Tudo é passado por mim ou pelo outro farmacêutico que 

fica à noite. A gente confere as receitas, pega o medicamento 

na seção. [...] Qualquer um realiza, juntamente com o 

farmacêutico. A gente sempre está no balcão auxiliando.” (F 

03). 

 O fluxo intenso de atendimentos aos usuários, as inúmeras  

atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos, entre outros 

aspectos, podem ser consideradas barreiras para um maior 

envolvimento deste profissional com a dispensação. Entretanto, 

a literatura reporta que a dispensação é uma das atividades 

comumente desenvolvidas pelos farmacêuticos (ARAÚJO P. et 

al., 2019): 

 “Aqui, na maior parte do tempo, sou eu. Porque eu fico aqui 

o dia todo, só não no sábado, que eu não estou, e aí é feita ou 

pela dona ou por um balconista.” (F 01). 

 É de extrema importância a capacitação de todos os 

funcionários envolvidos na dispensação (MELO et al., 2017). 

Para tanto, uma das principais formas de treinamento e 

qualificação dos serviços prestados pelos funcionários é a 

elaboração e treinamentos baseados nos Procedimentos 

Operacionais Padrão (POPs), que são documentos que 

definem critérios para a realização de determinadas atividades 

(BRASIL, 2009). Inclusive a RDC nº 44/2009 estabelece que a 
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dispensação em drogarias é um dos serviços que devem, 

obrigatoriamente, estar descritos nos POPs: 

 “Aqui tem os procedimentos. Tem um que inclusive foi um 

estudante de farmácia que ajudou a gente a fazer e que ficou 

muito bom. E aí eu estudo e tento passar tanto para os 

balconistas, quanto pra dona que fica aqui e que também faz 

algumas vendas...” (F 01).  

  

ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA 

  

 A orientação farmacêutica é um serviço que visa prestar as 

informações necessárias ao usuário, tanto acerca de sua 

terapia medicamentosa quanto da não medicamentosa. É uma 

das atividades clínicas mais desempenhadas pelos 

farmacêuticos atuantes em drogarias e que tem uma grande 

relação com a satisfação destes profissionais (ARAÚJO P. et 

al., 2017): 

 “Às vezes a pessoa não conhece o medicamento, ou não 

sabe horário, essas coisas, e aí eu acabo fazendo [a 

orientação]. Tem que orientar, porque faz parte do tratamento” 

(F 02). 

 “Eles trazem as caixinhas, as receitas... Pergunto se está 

tomando, se está tomando com leite, com suco, com água, o 

que o médico orientou a ele.” (F 06). 

 Além dos conteúdos pertinentes ao esquema terapêutico, 

no ato da orientação farmacêutica, também devem ser 

abordados os temas da adesão ao tratamento, da adoção de 

estilos de vida saudável, dos locais corretos para o 

armazenamento, do gerenciamento consciente de resíduos de 

saúde, entre outros assuntos com interface à promoção da 

saúde do usuário (MELO; CASTRO, 2017). 
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 O processo de orientação favorece a criação de um vínculo 

entre o farmacêutico e o usuário, o que aumenta a confiança no 

trabalho prestado pelo profissional (CFF, 2016). Um ponto 

importante observado na pesquisa foi que as orientações não 

tratavam apenas dos conteúdos referentes ao uso dos 

medicamentos, mas incluía também as ações de promoção de 

outras medidas de saúde, inclusive as não farmacológicas: 

 “Eu trabalho muito isso. Orientando em relação a peso, a 

exercício físico que tem que fazer, alimentação, essas coisas 

todas, porque fazem parte do tratamento. Eles acham que é só 

o medicamento..” (F 02). 

 “Sai muito medicamento de ansiedade, de depressão, pra 

dormir. Então a gente sempre indica uma terapia alternativa. Ir 

no psicólogo, uma atividade física.” (F 09). 

 Um fato importante sobre a orientação farmacêutica é o 

interesse crescente do usuário por esse serviço (CFF, 2016; 

BRANDÃO, 2017). Alguns estudos demonstram que grande 

parte do público não busca a orientação somente no ato da 

dispensação, mas também por dispositivos remotos (telefone e 

outras tecnologias de comunicação) e em visitações 

esporádicas às farmácias (BRASIL, 2009): 

 “Aumentou isso, antes era mais difícil, mas ultimamente tem 

aumentado. A pessoa chega procurando o farmacêutico.” (F 

02). 

 “Antigamente tinha menos, mas hoje procura muito. Às 

vezes, a pessoa não vem nem comprar, vem ‘eu queria falar 

com o farmacêutico’. E tiram uma dúvida, confirmam alguma 

receita [...]” (F 09). 

 “A gente faz telemarketing farmacêutico. Só que não é um 

telemarketing de vendas, ele é um pós-venda que a gente 

chama. É mais relacionado com atenção farmacêutica, que a 
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gente vai ver como que está indo o tratamento dele. A gente faz 

isso com os medicamentos antibióticos e controlados. A gente 

ainda não consegue fazer com todos, porque a venda é grande, 

mas a gente vai tentando fazer com os que a gente dá conta. Aí 

pergunta se o tratamento foi bem, se teve que voltar ao médico, 

se aquele antibiótico deu certo, se teve algum efeito adverso...” 

(F 09). 

 Apesar de a literatura relatar a importância da orientação 

ser executada em ambiente físico favorável ao contato do 

farmacêutico com o usuário (CFF, 2016; COSTA et al., 2017), 

os meios remotos são ferramentas muito úteis, pois permitem 

mais possibilidades da comunidade obter esclarecimentos 

sobre a sua saúde. 

 

REVISÃO DA FARMACOTERAPIA 

 

 As análises das prescrições, ou revisão da farmacoterapia, 

é uma atividade executada por farmacêuticos para evitar erros 

de medicação (SANTOS; ROCHA; SAMPAIO, 2019). Nesse 

serviço, os profissionais podem detectar erros de prescrição, 

minimizar os riscos de efeitos indesejáveis decorrentes ao uso 

de medicamentos inapropriados e ainda reduzir os gastos na 

assistência à saúde (CFF, 2016; FERREIRA; LOPES, 2016). 

 No ambiente das drogarias, foi reportado que na maioria 

das vezes essa atividade é relativamente limitada a algumas 

classes de medicamentos, pois a sobrecarga determina que o 

farmacêutico priorize os produtos que apresentam arcabouço 

legal mais rígido em termos de comercialização: 

 “A gente faz. Principalmente controlado, porque aqui a 

gente lança no site da ANVISA, no SNGPC. Nome completo, 

endereço completo, prescrição, o medicamento se está claro ou 
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não. Se não tiver claro, a gente evita dispensar para não ter 

problema. Posologia, se existe, se não existe, a quantidade de 

comprimidos para cada tipo de medicamento [...]” (F 08). 

  “Na maioria das vezes, quando é controlado, antibiótico, 

psicotrópico, a gente faz, obrigatoriamente, porque eles têm 

que ter. Agora nas outras, só quando eu vejo algo muito 

assustador, tipo passar comprimido para um bebê.” (F 01). 

 “Acontece bastante erro na dosagem. Ás vezes o médico 

confunde medicamento. Ele coloca uma dosagem que na 

verdade não existe. Então, a gente tem que ter todo o cuidado 

para estar explicando para o paciente que aquele medicamento 

não tem.” (F 03). 

 “É bom fazer por que tem alguns tipos de prescrição que 

foge um pouco da realidade do que realmente o paciente 

necessita.” (F 10). 

 Na literatura é comum encontrar estudos que abordam os 

erros de prescrição em ambiente hospitalar (MARQUES; 

ROMANO-LIEBER, 2014; MIEIRO et al, 2019). Contudo, 

conforme reportado pelos farmacêuticos, esse fenômeno 

também é encontrado nas farmácias comunitárias, o que 

evidencia a necessidade de realização de pesquisas 

contemporâneas que revelem os tipos de erros de medicação 

envolvidos nesses ambientes. 

 Ademais, destaca-se o fato de que o maior rigor na 

legislação para antimicrobianos e psicofármacos atua como um 

aspecto indutor do serviço clínico de revisão da farmacoterapia 

por parte dos farmacêuticos de drogarias.  

 A não dispensação de medicamentos provenientes de 

prescrições inapropriadas, seguida pela recomendação de 

retorno ao prescritor, são ações que previnem erros de 
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medicação. Mesmo assim, ainda é reportada falta de 

compreensão e resistência dos usuários sobre esse processo: 

 “Às vezes a pessoa chega aqui com uma receita totalmente 

equivocada, tanto nos miligramas quanto no modo de usar. [...] 

Agora acatar, o usuário acatar isso é que é o complicado, 

porque eles não... tipo aquela coisa, o médico falou, a água 

parou.” (F 02). 

 Dessa maneira, é importante fornecer aos usuários 

informações sobre o risco do consumo de medicamentos 

provenientes de prescrições equivocadas. Ainda que o 

indivíduo não compreenda no momento da negativa, o 

farmacêutico ao manter essa conduta, seguirá cumprindo o seu 

papel de zelar pelo cuidado de saúde da população (MELO; 

CASTRO, 2017). 

  

AFERIÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E 

FISIOLÓGICOS 

 

 A aferição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos é um 

serviço que pode ser executado por farmacêutico no ambiente 

das farmácias comunitárias segundo a RDC nº 44/2009 

(BRASIL, 2009). A referida Resolução também aborda algumas 

exigências para a execução dessa atividade. Uma delas é a 

obrigatoriedade da descrição do modus operandi nos POPs. 

Além disso, é necessária que seja feita a documentação e o 

arquivamento dos atendimentos. 

 Diversos farmacêuticos entrevistados relataram se envolver 

na aferição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, 

principalmente na estimativa da pressão arterial. Além disso, 

em alguns casos, constatou-se também que este serviço 
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favorece a realização da atividade de rastreamento em saúde 

(CFF, 2016): 

 “Tem aferição de pressão, glicose. [...] Já aconteceu de vir 

paciente aferir a pressão... Eu vi que não estava bem e orientei 

a procurar um médico.” (F 03). 

 Ainda que a busca dos usuários pelos serviços de aferição 

de parâmetros bioquímicos e fisiológicos reforce a concepção 

das farmácias comunitárias como serviços de saúde, somente 

a realização desta atividade não é o suficiente para assegurar 

que o cuidado está sendo realizado integralmente para a 

comunidade. É preciso associar este serviço clínico a outros 

igualmente desempenhados pelos farmacêuticos, como a 

dispensação e o seguimento farmacoterapêutico, por exemplo, 

para que assim sejam ofertados atendimentos na perspectiva 

da integralidade (PALODETO; FISCHER, 2018).  

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

 A educação em saúde é um terreno fértil para intervenções 

sob o contexto da interprofissionalidade (FALKENBERG et al., 

2014) e seu objetivo é auxiliar a comunidade a ser 

corresponsável e ativa na promoção da saúde.  

 Os entrevistados relataram a realização das ações de 

educação em saúde para a comunidade, embora essas 

iniciativas ainda fossem pouco frequentes: 

 “Aqui faz, tem um evento. Tem um dia, de vez em quando. 

Não é sempre, mas tem. Aí vem mais farmacêuticos e afere 

pressão, faz glicemia e tira dúvidas do paciente.” (F 05). 

  Ademais, para a emancipação epistemológica do usuário 

no sentido amplo da promoção da saúde, é importante não 

apenas informar sobre os processos patológicos e os 
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respectivos tratamentos. Além disso, é necessário que o 

farmacêutico,  na prática da educação em saúde, discuta com 

a comunidade os fenômenos transversais à saúde, como as 

condições de vida e trabalho, os fatores condicionantes e 

determinantes da saúde, entre outros temas vinculados ao 

exercício da cidadania e do controle social (CARRAPATO; 

BISPO-JÚNIOR; MARTINS, 2014;  CORREIA; GARCIA, 2017; 

MADEIRA et al., 2018).  

 

ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO 

 

 O acompanhamento farmacoterapêutico, ou seguimento 

farmacoterapêutico, é um serviço farmacêutico provido por 

meio de encontros sucessivos com o usuário. Neste processo, 

identificam-se os problemas relacionados a medicamentos e os 

resultados negativos da farmacoterapia, analisa-se suas 

causas e são propostas intervenções de forma documentada 

(CFF, 2016). 

 Este serviço exige uma estrutura física apropriada, o 

registro sistemático de ações de forma padronizada e educação 

permanente do profissional para subsidiar o raciocínio clínico 

(BRASIL, 2014).  

 Quando questionados sobre o desenvolvimento deste 

serviço, alguns farmacêuticos reportaram a operacionalização 

destituída de registro e documentação: 

 “Eu não faço ele documentado, de forma documentada 

como deve ser feita a atenção [...] eu não tenho relatórios pra 

fazer esse acompanhamento” (F 01). 

 “Documentado não, só oral mesmo. Contato de telefone, 

contato através de celular. WhatsApp e nessas coisas assim, 

orientação sempre nesse sentido.” (F 10). 
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 Os relatos acima demonstram que o perfil de execução da 

atividade em questão se confude com o acompanhamento 

simples do usuário. Embora a condição descrita pelos 

farmacêuticos auxilie na manutenção do vínculo com o 

indivíduo em tratamento, esse perfil de atendimento não se 

configura como acompanhamento farmacoterapêutico 

(BRASIL, 2014; OBRELI-NETO et al., 2015; CAZARIM et al., 

2016). 

 O acompanhamento farmacoterapêutico se inicia com a 

anamnese, na qual o farmacêutico coletará os dados acerca do 

perfil do usuário, a história clínica e farmacoterapêutica. Na 

sequência, o farmacêutico desenvolve um estudo individual, 

onde é realizada a análise de situação e consulta às bases de 

dados. O resultado desta avaliação é a estimativa dos 

problemas de saúde e o planejamento das respectivas 

intervenções farmacêuticas. A seguir, nas consultas, há 

interação direta do farmacêutico com o usuário, onde serão 

abordadas as metas terapêuticas para prevenir e resolver os 

problemas farmacoterapêuticos encontrados. Nessa ocasião, 

também deve ser agendado o retorno, no qual serão 

observados os resultados e o progresso do usuário. Também é 

possível estimar se  as metas estipuladas foram alcançadas, 

além de identificar novos problemas a serem resolvidos 

(OBRELI-NETO et al., 2015; CAZARIM et al., 2016). 

 Alguns entrevistados listaram dificuldades para realizar 

esse serviço: 

 “Quase não funciona isso, porque médico aqui no nosso 

país é celebridade, infelizmente.” (F 02). 

 “Isso aí é feito mais em farmácia que tem consultório, né? 

Que o farmacêutico faz consulta.” (F 04). 



SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS POR FARMACÊUTICOS EM DROGARIAS 

DE UMA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

 
 

 Assim, para viabilizar a execução apropriada do 

acompanhamento farmacoterapêutico, além do provimento e 

aprimoramento das condições objetivas (com destaque para os 

recursos materiais e a infraestrutura física), é crucial a 

qualificação dos farmacêuticos, em termos de capacitá-los para 

a interação com os médicos e para a condução efetiva deste 

serviço.   

 

CONCLUSÕES  

 

Os avanços na área do cuidado farmacêutico podem 

impactar positivamente nos serviços prestados em drogarias. 

Na região estudada, a prática da clínica farmacêutica está se 

materializando na rotina laboral dos farmacêuticos. 

Contudo, ainda que a dispensação, a orientação 

farmacêutica, a educação em saúde, o acompanhamento 

farmacoterapêutico, a aferição de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos e a revisão da farmacoterapia sejam serviços 

prestados em algumas farmácia comunitárias do Distrito 

Federal, persistem desafios para a plena e efetiva 

operacionalização destas atividades. Portanto, esse estudo 

contribui com a produção científica ao dar voz aos entrevistados 

e trazer à luz das discussões acadêmicas essa 

problematização.  
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RESUMO: Os medicamentos mais utilizados na promoção da 
automedicação são denominados medicamentos isentos de 
prescrição (MIP) ou conhecidos pela expressão inglesa, over 
the counter (OTC) traduzida para o português como “sobre o 
balcão”, ambos os termos se referem a medicamentos sem 
receita médica que podem ser facilmente adquiridos pelos 
consumidores nas farmácias comunitárias. O indivíduo ao 
executar a automedicação, sem critérios técnicos e 
acompanhamento profissional, enquadra essa prática como uso 
irracional de medicamentos. Baseado nas necessidades de 
saúde do paciente, nas melhores evidências científicas, em 
princípios éticos e em conformidade com as políticas de saúde 
vigentes o farmacêutico é legalmente habilitado para prescrever 
medicamento para problemas de saúde, quando se enquadram 
na condição de transtorno menor, ou encaminhar o paciente 
para avaliação médica quando for o caso. A oferta ao paciente 
o serviço de manejo de problemas de saúde autolimitados, no 
qual o profissional aplica conhecimentos clínicos para 
selecionar e documentar terapias farmacológicas e não 
farmacológicas que não exigem prescrição médica, e outras 
intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, é uma 



AUTOMEDICAÇÃO COMO PORTA DE ENTRADA PARA A PRESCRIÇÃO 

FARMACÊUTICA DE MIPS 

 
 

opção viável para diminuir os riscos relativos aos 
medicamentos. Os serviços farmacêuticos tornam-se cada vez 
mais valorizados e reconhecidos por isso a realização dos 
serviços clínicos, em especial, o manejo de problemas de saúde 
autolimitados torna-se uma opção viável para prescrição de 
MIPS.  
Palavras-chave: Uso racional de medicamentos. 

Automedicação. Prescrição. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A automedicação responsável é recomendada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), como forma de 

desonerar o sistema público de saúde. Definida como uma 

prática dos indivíduos em tratar seus próprios sintomas e males 

menores, utiliza-se medicamentos aprovados e disponíveis sem 

a prescrição médica e que são seguros quando usados 

segundo as instruções (BRASIL,2010). Por outro lado, o fato de 

o indivíduo executar a automedicação, sem critérios técnicos e 

acompanhamento profissional, enquadra essa prática como uso 

irracional de medicamentos (Fernandes; Cembranelli, 2015).  

Os dados referentes à utilização de medicamentos no 

Brasil são escassos, entretanto há uma relação crescente nos 

índices de automedicação.  A pesquisa de Arrais et al (2016), 

destaca a prevalência da automedicação no Brasil de 16,1%, 

estando a frente de Cuba, 12,7% e a Índia 11,9% sendo menor 

que Portugal com 27,7% e a Espanha com 26,2%.   

As promessas da resolução de problemas do corpo e da 

alma através do consumo de medicamentos refletem o 

desenvolvimento de uma sociedade imediatista, egoísta, 

consumista e vaidosa, a qual atribui o medicamento como 

mercadoria ou bem de consumo, deixando de lado a ideia que 
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tal produto é um dispositivo de saúde, que promove o cuidado 

da saúde se prescritos e utilizados de forma correta (PALODET; 

FISCHER 2019).  

A automedicação é uma realidade evidente, devido à 

propaganda abusiva de medicamentos, aos medicamentos 

colocados à disposição do consumidor (autoatendimento) e ao 

fato do usuário, muitas vezes, não solicitar orientação do 

profissional farmacêutico quando vai à farmácia (BRASIL, 

2010). 

Os medicamentos mais utilizados na promoção da 

automedicação são denominados medicamentos isentos de 

prescrição (MIP) ou conhecidos pela expressão inglesa, over 

the counter (OTC) traduzida para o português como “sobre o 

balcão”, ambos os termos se referem a medicamentos sem 

receita médica que podem ser facilmente adquiridos pelos 

consumidores nas farmácias comunitárias (CHEN,2018).  

Geralmente, os MIPS são considerados de elevada 

segurança de uso, eficácia comprovada cientificamente ou de 

uso tradicional reconhecido, de fácil utilização e baixo risco de 

abuso. Sua indicação está pautada para o tratamento, 

prevenção ou alívio de doenças de alta morbidade e baixa 

gravidade que são facilmente detectáveis pelo paciente, seu 

cuidador ou pelo farmacêutico (BRASIL, 2016).  

A venda livre não exclui os potenciais danos que podem 

causar como efeitos adversos, toxicidade e até a morte. Fatores 

como esses atribuem ao medicamento um elemento importante 

para o cuidado da saúde, e a promoção de seu uso racional 

devendo ser uma prioridade dos sistemas de saúde de todo o 

mundo (PALODETO; FISCHER 2019).  

Desta forma, baseado nas necessidades de saúde do 

paciente, nas melhores evidências científicas, em princípios 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30095016
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éticos e em conformidade com as políticas de saúde vigentes o 

farmacêutico é legalmente habilitado para prescrever 

medicamento para problemas de saúde, quando se enquadram 

na condição de transtorno menor, ou encaminhar o paciente 

para avaliação médica quando for o caso (PAULA, 2016).  

Diante do contexto apresentado, objetivou-se abordar a 

prática da automedicação como porta de entrada para a 

realização dos serviços clínicos, em especial, o manejo de 

problemas de saúde autolimitados, enfatizando a prescrição de 

medicamentos isentos de prescrição médica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa, do tipo revisão bibliográfica. Como fonte de dados, 

utilizou-se publicações do Conselho federal de Farmácia (CFF), 

livros, monográficas, dissertações e artigos indexados nas 

bases de dados Pubmed, Science Direct, Scielo, Bireme, 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para tanto foram utilizados 

como descritores de busca termos os seguintes termos: 

“automedicação”, “Uso Racional de Medicamentos (URM)”, 

“consultório farmacêutico”, “medicamentos isentos de 

prescrição médica (MIP)”, “prescrição farmacêutica”, “over the 

counter (OTC)” nos idiomas português e inglês, considerando a 

busca individual e a combinação dos descritores. Como critério 

de seleção utilizou-se artigos publicados no período superior a 

2015 e que não atenderam aos objetivos estabelecidos nessa 

pesquisa. Foram encontrados 35 artigos sendo selecionados 28 

os quais enquadraram nos critérios propostos.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em 2019 o Conselho Federal de Farmácia (CFF), por meio do 

Instituto Datafolha, constatou que a automedicação é um hábito 

comum a 77% dos brasileiros que fizeram uso de 

medicamentos nos últimos seis meses. De caráter nacional, a 

pesquisa serviu de subsidio para campanhas em prol a 

comemoração do Dia Nacional pelo uso Racional de 

Medicamentos e também como um alerta para o crescente uso 

de medicamentos por automedicação (CRF-SP, 2019).  

 Em um estudo com 1.063 indivíduos do sexo masculino, de 

20 anos ou mais, demonstrou que nos 3 dias prévios à 

entrevista 521 (32,9%) haviam consumido exclusivamente 

medicamentos prescritos; 80 (11,2%), somente medicamentos 

não prescritos e 26 (1,3%) relataram ter consumido 

simultaneamente medicamentos prescritos e não prescritos, 

havendo um predomínio entre analgésicos e os anti-

inflamatórios como medicamentos mais consumidos sem 

prescrição (PRADO,2016). 

Os indicadores de reações adversas realizados por 

farmacovigilância é uma opção para mensurar o aumento 

crescente da automedicação, visto que casos notificados de 

MIPS, refletem seu uso inadequado. No estudo de Tesfamariam 

et al (2019) cita que 12,5% das reações adversas a 

medicamentos notificados ao Centro de Farmacovigilânciada 

Eritreia (país no chifre da África) foram devido a medicamentos 

de venda livre, metade dos quais relacionados ao paracetamol 

e ibuprofeno. 

A pesquisa de Arrais et al (2016), demonstra que entre 

os 12 fármacos mais utilizados na prática da automedicação, 

48,5% eram medicamentos isentos de prescrição, sendo eles 
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os analgésicos, seguido de relaxantes musculares e anti-

inflamatórios.  As mulheres também ajudam na prevalência da 

automedicação, um estudo realizado por Domingues et al 

(2017) demonstrou que a automedicação é praticada por 14,9% 

da população adulta do Distrito Federal que consumiu 

medicamento na última semana, sendo mais praticada por 

mulheres. 

Vanhaesebrouck et al (2018) compartilha da 

problemática e relata que apesar de os farmacêuticos terem um 

papel maior no fornecimento de orientação, riscos iatrogênicos 

relacionados à automedicação levam uma parte da comunidade 

médica a reivindicar mais regulamentação da automedicação.   

No Brasil as pessoas procuram a farmácia para resolver 

transtornos menores ou seja problemas de saúde autolimitados, 

o serviço é prestado de maneira informal sem a devida 

documentação e muitas vezes através de uma orientação 

falada, sem o princípio da confidencialidade e sem o devido 

acompanhamento. Isso exclui muitas vezes, os riscos 

potenciais de efeitos indesejados e tóxicos que os MIPS podem 

provocar.  

O risco associado ao autotratamento desassistido 

justifica que o farmacêutico, principalmente nas farmácias 

comunitárias, oferte ao paciente o serviço de manejo de 

problemas de saúde autolimitados, no qual o profissional aplica 

conhecimentos e habilidades clínicas para selecionar e 

documentar terapias farmacológicas e não farmacológicas que 

não exigem prescrição médica, e outras intervenções relativas 

ao cuidado à saúde do paciente, visando à resolução do 

problema de saúde autolimitado(CFF,2016). 

A oferta de serviços clínicos farmacêutico, entre eles a 

dispensação de MIPS seguida do manejo de problemas de 
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saúde autolimitados é uma alternativa viável para a redução da 

automedicação. Quando a dispensação é acompanhada de 

orientação adequada, os riscos relativos a medicamentos 

tendem a diminuir, contribuindo para que as farmácias 

comunitárias sejam verdadeiros estabelecimentos de saúde.  

Caso fique comprovado que o paciente apresente um 

distúrbio menor e que há necessidade de uma medicamento 

para alívio, o farmacêutico deve selecionar um medicamento 

isento de prescrição médica. A conversação entre o 

farmacêutico e o paciente pode estabelecer tal conduta ou 

diante de alguns aspectos fazer o encaminhamento ao médico 

(MARQUES,2018).  

Partindo de algumas revisões literárias Marques (2018) 

propõe um fluxograma que pode funcionar como um protocolo 

de atuação farmacêutica.  

Ao avaliar a necessidade do MIP e documentar a 

prescrição em um contexto de individualidade e sigilo, o 

profissional farmacêutico torna-se co-responsável pelo 

tratamento indicado e deve fazer o acompanhamento e/ou 

encaminhamento médico caso a queixa do paciente persista, os 

sintomas são pouco claro ou apareceu há algum tempo, ou foi 

tratado pelo próprio paciente e não obteve resultados. Deste 

modo, o profissional também responde pelo compromisso de 

prevenir, identificar e resolver os problemas relacionados aos 

medicamentos (PRM), o que se traduz em segurança para o 

usuário dos medicamentos (SILVA, 2016).  
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Figura 1. Protocolo de atuação farmacêutico em distúrbios 
menores 

 
Fonte: Fonte: Marques, 2018. 

*ES: Estado de saúde, *PS: Problema de saúde 
 

Na França, por exemplo, já existe um modelo pautado 

em um Manual de Boas práticas de distribuição de 

medicamentos em farmácias que preconiza a análise 

farmacêutica da prescrição ou uma solicitação de medicamento 

opcional e recomenda uma intervenção farmacêutica 

(pharmaceutical intervention- PI) quando o farmacêutico 

identifica um problema que envolva a eficiência ou segurança 

do tratamento (SAVANOVITCH, et al 2018).  

A seleção para a prescrição de MIPS deve ser realizada 

em função do perfil do usuário sobretudo levando em 

consideração o princípio ativo do medicamento e na 
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sintomatologia descrita pela indivíduo. A instrução normativa nº 

11 de 2016 classifica os MIPS de forma indireta, agrupando os 

medicamentos de acordo com as indicações e terapêutica 

específica, diferente dos Estados Unidos (EUA) e União 

Europeia elencados por princípio ativo.  As indicações são 

diversas, como doenças gástricas, dores de cabeça e 

musculares, constipação, diarreia, congestão nasal, resfriados, 

tosse, acne, dermatofitoses, dentre outros (FREITAS,2017). 

Em função da normativa nº 11 de 2016, Marques (2018) 

relacionou alguns MIPS disponíveis no mercado, alegando 

aleatoriedade nas indicações das marcas descritas nas tabelas 

abaixo. 

 

Tabela 1. MIPS indicados para o tratamento da tosse 
 

NOME 
COMERCIAL 

PRINCÍPIOS 
ATIVOS 

INDICAÇÕES 

Benadryl Cloridrato de 
difenidramina, 
cloreto de 
amônio, critato 
de sódio, mentol 

Sedativo da tosse 

Bisolvon Cloridrato de 
bromexina 

Expectorante e 
secretolítico 

Fluimucil N-acetilcisteína Mucolítico (tosse 
produtiva, rinofaringite, 
sinusite,etc) 

Melagrião Mikaniaglomera
ta, acônito, 
guaco, 
ipecacuanha, 
polígala, 
bálsamo de Tolu 

Antitussígeno,expectora
nte 
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Mucofan Carbocisteína Mucolítico 
Mucosolvan Cloridrato de 

Ambroxol 
Mucolítico 

Transpulmin Guaiafenesina Expectorante 
Transpulmin 
(bálsamo) 

Cânfora, 
eucaliptol, 
guaiacol,mentol 

Expectorante\ afecções 
catarrais 

Trimedal 
tosse(pediátric
o) 

Dextrometorfan
o 

Tosse seca 

Vibral Dropropizina Tosse seca 
Fonte: adaptado (MARQUES,2018) 

 

Tabela 2. MIPS indicados para o tratamento sintomático da dor 

de cabeça 

 

NOME 

COMERCIAL 

COMPOSIÇÃO PRINCIPAL 

INDICAÇÃO 

Flanax Naproxeno sódico Analgésico e anti-

inflamatório.Usado 

em casos leves ou 

primeiro episódio de 

enxaqueca, cefaleia 

de origem tensional 

e na dismenorreia 

primária. 
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Neosaldina 

drágeas 

Dipirona sódica, 

cafeína anidra, 

mucato de 

isometepteno 

Analgésico e anti-

espasmódico 

Neosaldina 

solução oral 

Dipirona sódica, 

cafeína anidra, 

mucato de 

isometepteno 

Analgésico e anti-

espasmódico 

Fonte: adaptado (MARQUES,2018) 

 

Diante do “leque” de opções de grupos terapêuticos e 

problemas autolimitados manejáveis, a legalização da 

prescrição farmacêutica, por intermédio da resolução 586 de 

2013, transforma a automedicação em uma indicação 

farmacêutica realizada com critérios, favorecendo o uso 

racional de medicamentos (FERNANDES; CEMBRANELLI, 

2015). 

É crucial que os farmacêuticos prestem cuidados além 

de simplesmente fornecer um produto, já que a farmácia é uma 

unidade de prestação de serviços destinada a prestar 

assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação 

sanitária individual e coletiva, garantindo assim não só o 

produto como também o desempenho de atividades 

farmacêuticas (BRASIL, 2014). 

Com relação à prescrição farmacêutica, por definição, é 

o “ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias 

farmacológicas e não farmacológicas, e outras intervenções 

relativas ao cuidado à saúde do paciente, visando à promoção, 
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proteção e recuperação da saúde, e à prevenção de doenças e 

de outros problemas de saúde” (CFF, 2013). 

A prescrição farmacêutica é tida como uma atribuição 

clínica desenvolvida com o paciente através de uma consulta 

farmacêutica em consultório farmacêutico. Este exercício 

deverá ser fundamentado em conhecimentos e habilidades 

clínicas que abranjam boas práticas de prescrição, 

fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal, 

farmacologia clínica e terapêutica (CFF, 2013).  

A reprodutibilidade dos serviços clínicos e seus efeitos 

encontram-se em processo de implantação e avaliação, 

entretanto todos processos de trabalho relacionados à 

execução de serviços e procedimentos farmacêuticos devem 

estar alinhados com as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), 

incluindo a dispensação de medicamentos, realizada pelo 

farmacêutico o qual garante a análise dos aspectos técnicos e 

legais do receituário, a realização de intervenções, a entrega de 

medicamentos e de outros produtos ao paciente ou ao cuidador 

e a orientação sobre seu uso adequado (CFF,2016). 

Mesmo com o surgimento de legislações que 

regulamentem os serviços clínicos farmacêuticos destacando a 

prescrição de MIPS, a orientação na automedicação foi citada 

pelos farmacêuticos no estudo de Silva et al (2016) como uma 

prática constante no manejo de transtornos menores (95,24%), 

porém referida como pouco especializada e fora do contexto, 

visto que não é sigilosa e também não é documentada. O 

estudo permite observar que a orientação farmacêutica na 

automedicação existe, porém através de uma indicação 

informal tornando a ideia da utilização de MIPS através da 

prescrição farmacêutica distante.  
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O autocuidado responsável representa uma forma 

significativa de acesso à saúde, pois os pacientes têm a 

capacidade de obter medicamentos com supervisão de um 

profissional de saúde. Os pacientes têm o potencial de aprender 

sobre os tratamentos disponíveis sem receita médica e 

gerenciar sua própria saúde ou, se tiverem perguntas, levar 

essas perguntas a um médico ou farmacêutico para obter 

orientação e aconselhamento (NOONE; BLANCHETTE, 2017).  

A identificação do problema diante de uma dispensação 

é de suma importância, entretanto além dos conhecimentos que 

o profissional farmacêutico deve possuir para estabelecer um 

cuidado diante da queixa, o acolhimento do paciente\cliente e a 

forma em que a comunicação é estabelecida influencia 

diretamente na escolha de compras nas farmácias e 

consolidação da consulta farmacêutica.   

Segundo Chan e Tran (2016), muitos clientes valorizam 

e desejam a interação pessoal e focada com a equipe da 

farmácia durante suas visitas. Além disso, o desenvolvimento 

de um relacionamento pessoal com seu profissional de saúde 

demonstrou ter o maior impacto na satisfação do paciente.  

Examinando os principais atributos que influenciam na 

seleção dos pacientes de uma farmácia, Patel, Vaidya, 

Osundina, Comoe (2018) apontaram como traços 

característicos um farmacêutico amigável, útil, confiável, 

profissional, competente, atencioso, conhecedor, receptivo e 

acessível. Chan e Tran (2016) também ressaltam atributos 

pessoais do farmacêutico comum fator crucial nos cuidados de 

saúde. A confiança e profissionalismo, simpatia e natureza 

atenciosa, influenciarão o processo de tomada de decisão do 

cliente sobre onde comprar. 
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O alto nível de satisfação do cliente\paciente ligado a 

produção de um perfil farmacêutico pode representar uma porta 

de entrada para além da escolha de uma farmácia 

possibilitando também o estabelecimento da dispensação 

orientada.  

Além de traçar características importantes para o perfil 

do farmacêutico, Chan e Tran (2016) ressalta que a maioria dos 

clientes concordou ou concordou firmemente que, ao comprar 

OTC em uma farmácia, a farmácia / farmacêutico fornece 

informações confiáveis (95,4%) e factuais (95,3%).  

Um fator preocupante é que muitos profissionais ainda 

apresentam dificuldades na orientação dos usuários na 

farmácia, sendo observado no estudo de Macedo, Batista, 

Sobral (2017) que 28,0% possuem dificuldades em informar 

sobre interações medicamentosas, 19,0% em orientar acerca 

da posologia, 19,0% em informar sobre a ocorrência de reações 

adversas/efeitos colaterais, 9,0% em informar sobre a correta 

administração dos medicamentos, 3,0% em lidar com a 

realidade do usuário, 3,0% devido à resistência de clientes 

idosos e 19,0% não possuem dificuldades. 

A ocorrência de tais dificuldades pode estar intimamente 

ligada a percepções negativas por parte do cliente\paciente em 

relação a prestação dos serviços clínicos farmacêuticos. 

Segundo Silva (2016), as dificuldades apontadas com relação 

ao usuário de medicamentos, referente ao estudo de atuação 

do farmacêutico quanto à prestação de serviços e à prescrição 

farmacêutica, foram o interesse apenas pelo preço do 

medicamento, a falta de interesse pelo atendimento 

farmacêutico e a falta de conhecimento sendo as mais 

prevalentes.  
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Entre diversos arcabouços técnicos e legais, os serviços 

farmacêuticos tornam-se cada vez mais valorizados e 

reconhecidos pelos profissionais da saúde. Entretanto para sua 

utilização como ferramentas e estratégias de melhoria da saúde 

na população, é necessário que o profissional farmacêutico 

estude e se capacite constantemente. O simples conhecimento 

da lista de medicamentos de venda livre disponíveis no 

mercado não é suficiente para uma prescrição adequada. 
 

 

CONCLUSÕES  

 

Tendo em vista o exposto, é de fundamental importância 

a orientação farmacêutica frente a dispensação de 

medicamentos, em especial os MIPS. Os riscos associados a 

automedicação podem ser combatidos através da atuação do 

farmacêutico por meio da oferta de serviços clínicos. A 

dispensação de medicamentos isentos de prescrição médica 

oferecido muitas vezes para problemas de saúde autolimitados 

é uma alternativa acessível para o manejo clínico desses 

transtornos menores. Por meio da formalização da orientação 

através da prescrição farmacêutica, a automedicação pode vim 

a ser uma porta de entrada para a prescrição de MIPS, 

prevenindo assim agravos de doenças e diminuindo a 

sobrecarga nos sistemas de saúde.  

Ainda assim algumas barreiras devem ser superadas, 

havendo a necessidade de garantir que os farmacêuticos sejam 

capacitados para o desenvolvimento das competências 

necessárias para atuar nos serviços clínicos com qualidade e 

prestar o cuidado centrado no paciente de forma eficaz.  
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RESUMO: A conciliação medicamentosa (CM) consiste no 
processso de avaliação e conhecimento prévio dos 
medicamentos utilizados pelo usuário internado, que tem como 
finalidade diminuir as reações adversas a medicamentos, 
garantindo melhora na qualidade de vida. O presente estudo 
teve como objetivo avaliar a CM realizada pela Farmácia Clínica 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley. Trata-se de um estudo documental, 
descritivo, transversal, retrospectivo e de natureza quantitativa. 
Foram analisadas as fichas de conciliação medicamentosa das 
UTIs A e B. Os dados foram sumarizados e categorizados, os 
gráficos e tabelas foram feitos no Microsoft Office Excel 2013. 
Foi possível obter que a maioria dos usuários são mulheres, 
entre 60 e 73 anos de idades, não fumantes e não etilistas, que 
possuem pelo menos uma comorbidade. Tinham histórico de 
internação anterior. O principal diagnóstico relatado foi de pós 
operatório imediato. Houve predominância da presença de 
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discrepância do tipo intencional e a principal causa foi de 
medicamento não prescrito. A principal descrição de causa 
encontrada foi frequência de administração alterada. Em 
relação os medicamentos reconciliados destacaram-se 
medicamentos que agem no trato alimentar e metabolismo, no 
parelho cardiovascular, no sistema nervoso e anti-infecciosos 
gerais para uso sistêmico. Portanto, pode-se concluir que a CM  
pode contribuir no uso correto de medicamentos, bem como na 
segurança do usuário internado. 
Palavras-chave: Conciliação medicamentosa. Unidade de 
Terapia Intensiva. Farmácêutico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O farmacêutico por meio da Resolução nº 585/2013 

possui atribuições clínicas, como o atendimento ambulatorial, a 

solicitação e avaliação de exames e a revisão de prescrições 

de medicamentos, entre outras. A criação dessa resolução 

serviu para consolidar as atividades já realizadas anteriormente 

pelo profissional farmacêutico na promoção da saúde, 

principalmente na atividade de Farmácia Clínica (BRASIL, 

2013). 

A Farmácia Clínica atua na promoção da saúde, 

prevenção de agravos e monitorização de eventos adversos por 

meio de intervenções e acompanhamentos na prescrição de 

medicamentos dos usuários internados no ambiente hospitalar, 

de forma a contribuir na melhoria do estado de saúde, diminuir 

possíveis erros de medicação e promover melhor qualidade de 

vida (RIBEIRO, 2015). 

Para isso, o profissional farmacêutico atua juntamente 

com a equipe multiprofissional nos primeiros cuidados, casos 

de urgência, serviços ambulatoriais ou mesmo na prevenção de 
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agravos (COSTA, 2014). Sendo a intervenção farmacêutica, 

uma das ações importante para o acompanhamento 

farmacoterapêutico, realizada pelo farmacêutico juntamente 

com o apoio de outros profissionais de saúde e tem como 

finalidade prevenir agravos a saúde do usuário provenientes do 

uso dos medicamentos ou de outras práticas terapêuticas 

(FIDELES et al., 2015). 

Um dos setores do ambiente hospitalar que requer 

atuação do farmacêutico é a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

que é um local destinado para a realização de cuidados 

intensivos aos pacientes que se encontram em estado de saúde 

grave (SANTIAGO et al., 2019). 

Nesse contexto, o farmacêutico clinico na UTI por meio 

de suas ações busca promover a saúde e bem-estar do 

indivíduo, como também prevenir e monitorar os possíveis 

efeitos adversos ocasionados pela medida terapêutica 

executada, avaliar as prescrições, além de buscar atender as 

necessidades do usuário visando também a questão 

econômica, visto que são utilizados diferentes medicamentos, 

na   perspectiva de manter a estabilidade do indivíduo (SILVA 

et al., 2018).  

Os usuários internados na UTI estão propensos a 

sofrerem erros de medicação e reações adversas a 

medicamentos, por consequência de alguns fatores, como a 

enfermidade que acomete o indivíduo associado a utilização de 

diferentes medicamentos, com o objetivo de estabilizar o estado 

de saúde e as mudanças que ocorrem constantemente na 

farmacoterapia (FERNANDES, 2019). 

Para se ter melhor conhecimento do tratamento já 

utilizado pelo paciente e na perspectiva de amenizar erros e 
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agravos, é realizada a conciliação medicamentosa que consiste 

num processo para o conhecimento dos medicamentos já 

utilizados pelo usuário. É preciso ter conhecimento de 

informações como, o nome do medicamento, a dosagem, a 

frequência de uso e a via de administração, além disso, 

dependendo das necessidades do usuário, pode ser necessário 

adicionar um ou mais medicamentos no seu esquema 

farmacoterapêutico (FERREIRA, et al., 2016). 

O principal objetivo da conciliação medicamentosa é a 

diminuição da ocorrência de erros provenientes da utilização 

dos medicamentos, esses erros podem ser em relação a má 

interpretação da prescrição, ocorrência de duplicidade 

terapêutica, como também a ocorrência de interações 

medicamentosas (GRAÇA et al., 2015; MAIA; CARVALHO, 

2019).  

Diante desse contexto, o presente estudo teve como 

objetivo avaliar a conciliação medicamentosa realizada pela 

Farmácia Clínica na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley no município de João Pessoa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho consiste em um estudo documental, 

descritivo, transversal, retrospectivo e de natureza quantitativa, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley e aprovada sob o Parecer nº 

3.156.131/2019. 

 A coleta de dados foi realizada na Farmácia Clínica do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley por meio da análise das 

fichas de conciliação medicamentosa dos usuários internados 
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nas Unidades de Terapia Intensiva A e B entre os meses de 

julho e dezembro de 2018. Para executar a coleta de dados, a 

pesquisadora elaborou um formulário que abordava questões 

para identificação do usuário (número do prontuário, idade, 

gênero), histórico pregresso do usuário (tabagismo, etilismo e 

comorbidades) e internação (clínica e leito de internação, 

internação anterior nos últimos 90 dias, diagnóstico atual, 

alergia medicamentosa e medicamentos reconciliados). 

Os dados foram sumarizados e categorizados, os 

gráficos e tabelas foram feitos no Microsoft Office Excel 2013. 

As doenças foram classificadas de acordo com a Classificação 

Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde e 

os medicamentos segundo a Classificação ATC (Anatomical 

Therapeutic Chemical Code), por ser o padrão internacional 

para os estudos de utilização de medicamentos. 

Os critérios de inclusão do presente estudo foram as 

fichas de conciliação medicamentosa de usuários maiores de 

18 anos internados na Unidade de Terapia Intensiva durante os 

meses de julho a dezembro de 2018, já os critérios de exclusão 

foram as fichas de conciliação medicmaentosa de usuários que 

se internaram na UTI fora do período estabelecido. 

Foi cumprido o que preconiza a Resolução nº 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde, que possui as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas que envolvem seres 

humano. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisadas 116 fichas de conciliação 

medicamentosa dos usuários que foram internados nas 

Unidades de Terapia Intensiva durante os meses de junho a 

dezembro de 2018. Dentre os 116 usuários, 58,6% (n=68) 

corresponde ao gênero feminino e 41,4% (n=48) ao gênero 

masculino, expressado na tabela 1.  

Estudo realizado por Bezerra (2015) no Hospital do 

Estado de Sergipe com 80 usuários internos na UTI, obteve 

53,8% (n=43) correspondia ao gênero feminino e que 46,3% 

(n=37) ao gênero masculino. Estudo realizado por 

Magalhães (2017) no Hospital em Salvador com 107 usuários 

internos na UTI, obteve que 67,3% pertencia ao gênero 

feminino e 32,7% ao gênero masculino. Dessa forma, o 

presente estudo assemelha-se com os estudos citados.  

O motivo pelo maior percentual de mulheres no estudo, 

pode ser explicado pelo fato de que as mesmas procuram com 

maior frequência os serviços de saúde do que os homens, por 

isso são mais facilmente diagnosticadas.  

Em relação à faixa etária expressa na tabela 1, obteve 

que 7,8% (n=9) possuem idade entre 18 a 27 anos, 3,4% (n=4) 

28 a 37 anos, 6,0% (n=7) 38 a 47 anos, 22,4% (n=26) 48 a 57 

anos, 30,2% (n=35) 58 a 67 anos, 23,3% (n=27) 68 a 77 anos, 

5,2% (n=6) 78 a 87 anos e 1,7% (n=2) 88 a 97 anos. A média 

das idades foi 58,5 anos.   
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Tabela 1 – Perfil sociodemográfico dos usuários internos na 

Unidade de Terapia Intensiva que passaram por conciliação 

medicamentosa  

Variável  N  %  

Gênero        
Feminino  68  58,6  
Masculino  48  41,4  

Faixa etária        
18-27  9  7,8  
28-37  4  3,4  
38-47  7  6,0  
48-57  26  22,4  
58-67  35  30,2  
68-77  27  23,3  
78-87  6  5,2  
88-97  2  1,7  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

As faixas etárias mais prevalentes foram entre 58 e 77 

anos representada pelos idosos. O aumento populacional do 

número de idosos está relacionado com a implementação das 

políticas públicas de saúde voltadas para a saúde do idoso, 

dessa forma, houve um aumento da procura do atendimento à 

saúde e consequentemente, aumento do número de 

internações nas UTIs.  

Em relação ao tabagismo e etilismo encontram-se 

expressos na tabela 2. Foi possível obter que 73,3% (n=85) 

não eram tabagistas, enquanto que 26,7% (n=31) eram 

tabagistas. Já em relação ao etilismo, 81% (n=94) não eram 

etilistas e 19% (n=22) eram etilistas.   
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O tabagismo é considerado um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, 

sendo que a exposição ao tabaco pode acarretar em doenças 

circulatórias e respiratórias crônicas, câncer, problemas 

oculares, entre outras (MALTA et al., 2016). O consumo de 

tabaco no Brasil diminuiu nas últimas décadas devido a 

implantação de ações educativas, preventivas, terapêuticas e 

regulatórias (BRASIL, 2014).  

Quanto ao etilismo, é uma prática que possui uma 

relação causal com mais de 200 doenças e lesões, como o 

câncer, doenças cardiovasculares, hepáticas e desordens 

mentais. Houve uma diminuição dessa prática nos últimos anos, 

dessa forma, constituindo como uma prioridade de saúde 

pública (GARCIA; FREITAS, 2015).  

 

Tabela 2 – Distribuição percentual segundo a prática de 

tabagismo e etilismo dos usuários  

Variável  N  %  

Tabagismo        
Sim  31  26,7  
Não  85  73,3  

Etilismo        
Sim  22  19  
Não  94  81  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Quanto a presença de comorbidades, foi possível obter 

que 73% dos usuários possuíam no mínimo uma comorbidade, 

enquanto 27% não 

possuía comorbidades. Comorbidade consiste na presença 

concomitante de duas ou mais doenças diagnosticadas no 
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mesmo indivíduo por meio de critérios estabelecidos. Como se 

trata de um hospital referência que oferece diferentes 

especialidades médicas possui uma demanda de diagnósticos 

complexos e diversificados (SILVA, 2017).  

Estudo realizado por Lombardi e colaboradores (2016) 

no Hospital das Clínicas (UFPR) na Unidade de Terapia 

Intensiva obteve que 87,5% possuíam comorbidades, dessa 

forma, o presente estudo corrobora com o de Lombardi.  

 

Figura 1. Distribuição percentual em relação à presença 

ou ausência de comorbidades dos usuários 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

Foram encontradas 152 comorbidades entre os usuários 

e elas foram classificadas de acordo com a Classificação 

Internacional de Doenças (CID), expressada na tabela 3. As 

mais prevalentes foram doenças do aparelho circulatório (n=61; 

40,1%) e doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (n=39; 

25,7%). 

Estudo realizado por Marques (2019) também em uma 

UTI obteve que hipertensão arterial (doenças do aparelho 

circulatório) e diabetes mellitus (doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas) estavam entre 

as comorbidades mais comuns nos usuários críticos.  
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E como no presente estudo, trata-se de uma população 

idosa, já era esperado esse alto percentual de doenças do 

aparelho circulatório e doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas e estas são consideradas como fatores de risco 

para doenças cardiovasculares e podem ser as causas de 

óbitos em idosos.  

 

Tabela 3 – Distribuição percentual das comorbidades segundo 

a Classificação Internacional de Doenças (CID) dos usuários 

Variáveis  N  %  

Doenças da pele e do tecido subcutâneo  1  0,7  

Doenças do aparelho circulatório  61  40,1  

Doenças do aparelho digestivo  11  7,2  

Doenças do aparelho geniturinário  13  8,6  

Doenças do aparelho respiratório  7  4,6  

Doenças do olho e anexos  4  2,6  

Doenças do sangue e dos órgãos 
hematopoiéticos e alguns transtornos 
imunitários  

2  1,3  

Doenças do sistema nervoso  2  1,3  

Doenças do sistema osteomuscular e do 
tecido conjuntivo  

4  2,6  

Doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas  

39  25,7  

Doenças infecciosas e parasitárias  3  2,0  

Gravidez, parto e puerpério  1  0,7  

Neoplasmas  2  1,3  

Transtornos mentais e comportamentais  2  1,3  
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Total Geral  152  100  

Fonte: Dados da pesquisa  

Os usuários internos na UTI são caracterizados por 

apresentar certa fragilidade na saúde, então 

eles provavelmente possuem um histórico de internação 

anterior a internação na UTI. Na figura 2 está expresso o 

percentual de internação anterior e foi obtido que 79% dos 

usuários possuíam um histórico de internação anterior, 

enquanto que 21% não havia sido internado nos últimos 90 dias 

anteriores a internação na UTI.  

 

Figura 2. Distribuição percentual segundo internação anterior 

nos últimos 90 dias dos usuários  

 
Fonte: Dados da pesquisa  

Em relação aos locais de internação anterior obteve que 

o  Hospital Universitário Lauro Wanderley (n=40; 56,3%) e as 

Unidades de Pronto Atendimento (n=15; 21,1%) apresentaram 

maior prevalência, como expresso na tabela 4. 

A UTI é um setor do hospital que oferece cuidados 

especiais a usuários com estado de saúde crítico, dessa 

forma, eles são provenientes de outros setores do próprio 

hospital ou de outros hospitais. Os usuários são transferidos 

para UTI quando ocorre a piora do quadro clínico, assim, 

necessitam de um monitoramento constante.  
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As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) constituem 

como principal componente fixo de urgência pré-hospitalar e 

possui dois eixos azul e vermelho. No eixo azul ocorre a 

classificação de risco, de forma que os casos graves sejam 

priorizados. Já o eixo vermelho possui salas de observação 

amarela e vermelha que atende adultos e crianças, e em caso 

de piora são encaminhadas para a UTI de um 

hospital (TRIPATHI et al., 2015; BRASIL, 2011).  

 

Tabela 4 – Distribuição percentual segundo o local de 

internação anterior nos últimos 90 dias dos usuários  

Variáveis  N  %  

Clínica Dom Rodrigo  1  1,4  

Hospital Cândida Vargas  1  1,4  

Hospital de Trauma  1  1,4  

Hospital Edson Ramalho  1  1,4  

Hospital Memorial São Francisco  2  2,8  

Hospital Padre Zé  1  1,4  

Hospital São Vicente de Paula  1  1,4  
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley  40  56,3  
Hospital Universitário Nova 
Esperança  2  2,8  

Ortotrauma de Mangabeira  1  1,4  

Hospitais de outras cidades 5 7 

UPAs  15  21,1  

Total Geral  71  100  

Fonte: Dados da pesquisa  
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Também foi possível obter que o local de internação 

anterior mais prevalente foi o Hospital Universitário 

com 56,3% (n=40), além do Hospital Universitário também 

foram encontradas internações anteriores em outros hospitais, 

como expresso na tabela 4. Desses 56,3% que já estavam 

internados, 55% estava na Clínica médica, 30% clínica 

cirúrgica, 5% bloco cirúrgico, 5% unidade de doenças 

infecciosas e parasitárias (DIP), 2,5% hemodinâmica, 

2,5% obstretícia, como expresso na figura 3.  

 

Figura 3. Distribuição percentual segundo o local de 

internação anterior no Hospital Universitário Lauro Wanderley 

dos usuários  

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

O diagnóstico atual dos usuários está expresso na tabela 

5, com maior prevalência de pós operatório imediato com 15,7% 

(n=28) e sepse com 6,7% (n=12). 
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Tabela 5 – Distribuição percentual segundo o diagnóstico dos 

usuários  

Variáveis  N  %  

Ascite  5  2,8  

Cirrose hepática  8  4,5  

Edema pulmonar agudo  3  1,7  

Encefalopatia hepática  5  2,8  

Insuficiência renal aguda  10  5,6  

Insuficiência renal crônica  8  4,5  

Insuficiência respiratória aguda  5  2,8  

Neoplasia  11  6,2  

Pneumonia  6  3,4  

Pós-operatório imediato  28  15,7  

Sepse  12  6,7  

Outras  77 43,2  

Total Geral  178  100  

Fonte: Dados da pesquisa  

  

Os diagnósticos mais prevalentes foram pós-operatório 

imediato e sepse. O alto percentual pós-operatório imediato 

pode ser justificado pelo fato de ter ocorrido alguma 

complicação nas primeiras 24 horas após a cirurgia, dessa 

forma, necessitando de cuidados intensivos, esse dado 

corrobora também com o segundo local de internação anterior 

prevalente que foi clínica cirúrgica.  

Já a sepse é uma disfunção orgânica ameaçadora a vida, 

caracterizando como uma resposta desregulada do organismo 
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a presença de infecção. A sepse é uma das principais causas 

de morte em UTI no Brasil, responsável por quase 35 a 45% da 

mortalidade, o que corresponde a 200 mil casos por ano. 

Fatores como envelhecimento, procedimentos invasivos, 

imunossupressão, alcoolismo, comorbidades, transplantes, 

infecções nosocomiais e comunitárias e resistência aos 

antimicrobianos estão relacionados com o aparecimento da 

sepse (ILAS, 2019; SILVA, 2018; BARROS et al., 2016).  

Foi obtido que 71% (n=362) dos medicamentos 

apresentavam discrepâncias, enquanto que 29% (n=149) não 

apresentavam discrepâncias. Estudo realizado por Lombardi e 

colaboradores (2016) no Hospital das Clínicas (UFPR) na 

UTI, foi obtido que 54% dos medicamentos apresentavam 

algum tipo de discrepância, dessa forma, o presente estudo 

difere do estudo de Lombardi. Sendo que 96% das 

discrepâncias foram classificadas como intencionais e 4% 

foram não intencionais. 

 

Figura 4. Distribuição percentual segundo a presença ou 

ausência de discrepâncias nos medicamentos dos usuários  

 
Fonte: Dados da pesquisa  

Em relação as causas das discrepâncias prevaleceu a de 

medicamento não prescrito com 48%, seguido de medicamento 

prescrito com 30% e prescrição com alteração com 22%. A 
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não prescrição de determinado medicamento de uso 

anterior pode ser de forma intencional ou não intencional.  

Os usuários da UTI necessitam de cuidados 

especiais pois apresentam estado de saúde crítico e condições 

clínicas, dessas forma, alguns medicamentos não precisam 

serem administrados, assim resultando em medicamentos não 

prescritos ou prescritos com alteração.  

Figura 5. Distribuição percentual segundo as causas das 

discrepâncias encontradas nos usuários  

 
Fonte: Dados da pesquisa  

Em relação a descrição das causas das discrepâncias 

foram encontradas as seguintes: dose alterada (n=34; 19,2%), 

dose e frequência de administração alteradas (n=5; 2,8%), dose 

e via de administração alteradas (n=2; 1,1%), forma 

farmacêutica alterada (n=1; 0,6%), frequência de administração 

alterada (n=78; 44,1%), horário alterado (n=1; 0,6%), 

medicamento substituído (n=36; 20,3%), medicamento 

suspenso (n=9; 5,1%), via de administração alterada (n=5; 

2,8%), via de administração e frequências alteradas (n=5; 

2,8%), mudança de veículo para a administração (n=1; 0,6%).  
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Tabela 6 – Distribuição percentual segundo a descrição das 

causas das discrepâncias encontradas nos usuários  

Descrição  N  %  

Dose alterada  34  19,2  

Dose e frequência de administração 
alteradas  

5  2,8  

Dose e via de administração alteradas  2  1,1  

Forma farmacêutica alterada  1  0,6  

Frequência de administração alterada  78  44,1  

Horário alterado  1  0,6  

Medicamento substituído  36  20,3  

Medicamento suspenso  9  5,1  

Via de administração alterada  5  2,8  

Via de administração e frequência 
alteradas   

5  2,8  

Mudança de veículo para a administração  1  0,6  

Total Geral  177  100,00%  

Fonte: Dados da pesquisa  

Os medicamentos prescritos foram classificados de 

acordo com a classificação 

ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Code) foram 

encontradas as seguintes classes: Trato alimentar e 

metabolismo (30,2%), Sistema nervoso (19,3%), sangue e 

órgãos hematopoiéticos (7,4%), preparações hormonais 

sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas (3,5%), 

aparelho respiratório (3,0%), aparelho cardiovascular (22,8%) e 

anti-infecciosos gerais para uso sistêmico (13,9%), como está 

expresso no figura 6.  
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Figura 6. Distribuição percentual dos medicamentos prescritos 

dos usuários internos  

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Os medicamentos que representam a classe de trato 

alimentar e metabolismo são as insulinas, antieméticos e 

protetores gástricos, que se uso é justificado pelo fato da prática 

de polifarmácia por muitos usuários da UTI, a polifarmácia é 

caracterizada pelo uso concomitante de três ou mais 

medicamentos (RAMOS et al., 2016). 

Entre os medicamentos que representam o aparelho 

cardiovascular estão os medicamentos anti-hipertensivos 

e hipolipemiantes que auxiliam na manutenção da pressão 

arterial. No tocante aos medicamentos pertencentes a classe 

do sistema nervoso estão os analgésicos que são utilizados 

devido os procedimentos dolorosos realizados nas cirurgias, 

com o objetivo de proporcionar melhor conforto ao indivíduo. 

Por último, os anti-infecciosos de uso sistêmico são utilizados 

devido as altas taxas de infecções que chegam a ser de cinco 

a dez vezes maiores em relação as outras unidades 

hospitalares, o que pode levar gravidade do estado de 

saúde (SOUZA et al., 2018).  
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CONCLUSÕES  

 

Portanto, é possível concluir que a maioria dos usuários 

internos na UTI que passaram por CM são mulheres, entre 60 

e 73 anos de idades, não fumantes e não etilistas. A maioria 

dos usuários possui pelo menos uma comorbidade, que se 

destacaram doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas e 

doenças do aparelho circulatório. A maioria possui o histórico 

de internação anterior nos últimos 90 dias de admissão na UTI, 

são provenientes do próprio hospital, principalmente da Clínica 

Médica. 

O principal diagnóstico relatado nas fichas de conciliação 

medicamentosa foi de pós operatório imediato. Houve 

predominância da presença de discrepância do tipo intencional 

e a principal causa foi de medicamento não prescrito. A principal 

descrição de causa encontrada foi frequência de administração 

alterada. Em relação os medicamentos reconciliados 

destacaram-se medicamentos que agem no trato alimentar e 

metabolismo, no parelho cardiovascular, no sistema nervoso e 

anti-infecciosos gerais para uso sistêmico. 

É uma atividade que pode colaborar para melhorar a 

qualidade do uso de medicamentos, evitando erros de 

medicação, bem como garantir a segurança do usuário, na 

perspectiva de se obter melhor qualidade de vida. Além disso, 

é necessário que sejam realizados mais estudos sobre tal 

temática demonstrando aos hospitais que não usufruem de tal 

serviço a importância do farmacêutico clínico na melhoria de 

saúde dos usuários internados. 
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RESUMO: Os erros que envolvem medicamentos ocorrem 
frequentemente em diversos hospitais e possuem natureza 
multidisciplinar. Esta pesquisa objetivou avaliar os principais 
erros em prescrições medicamentosas de um hospital de 
ensino de João Pessoa – PB. Caracterizou-se por ser 
transversal, quantitativa, documental e retrospectiva. A coleta 
de dados realizou-se a partir da análise de prescrições. Utilizou-
se um formulário semiestruturado nos anos de 2018 e 2019. 
Após a coleta dos dados foram feitas tabelas e gráficos para a 
análise utilizando o programa Microsoft Office Excel® 2010. 
Pode-se concluir que o principal erro presente no setor 
hospitalar em que pesquisa foi realizada, foi à prescrição de 
medicamento por nome comercial, sendo o nausedron® 
(ondansetrona) o principal dentre eles, com 26%. Quanto ao 
percentual de erros por prescrição, observou-se que 96% delas 
possuíram erros. Dentre essa ausência de dados, 36% das 
prescrições possuíam ausência do número de prontuário. Por 
tudo, essa pesquisa demonstrou-se de caráter relevante, pois 
faz-se necessário implementação de serviços que otimizem o 
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processo de prescrição de medicamentos, no hospital em que 
a pesquisa foi realizada. 
 

Palavras-chave: Erros de medicação. Prescrições 
medicamentosas. Segurança do usuário. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A prescrição medicamentosa é caracterizada por ser um 

documento legal pelo qual se responsabiliza quem prescreve 

(médico) e quem dispensa o medicamento (farmacêutico), 

estando sujeito à legislação de controle e vigilância sanitários 

(BRASIL, 2004). No setor hospitalar, a prescrição inclui mais um 

componente, que é a equipe de enfermagem, a qual realiza a 

administração do medicamento (ARAÚJO; UCHÔA, 2011). 

Esse documento se configura como elo de comunicação escrita 

entre os profissionais de saúde, visto como o ponto de partida 

de uma cadeia de eventos dentro do processo de medicação, o 

que culminará em uma administração segura ou não, de um 

medicamento (LOPES, 2014).  

Alguns cuidados e requisitos devem ser tomados para a 

correta elaboração da prescrição medicamentosa e a 

dispensação dos medicamentos, no entanto, caso não sejam 

cumpridos podem haver erros. Estas, relacionadas aos 

medicamentos, são tidas como eventos complexos, envolvendo 

procedimentos, profissionais e múltiplas etapas relacionados à 

prescrição, dispensação e administração do medicamento 

(MANGILLI et al., 2017). São também considerados como 

eventos adversos ao medicamento com possibilidade de 

prevenção além de probabilidade de ocorrer em um ou em 

vários momentos dentro do processo de medicação (INOCENTI 
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MIASSO et al., 2006; ROSA et al., 2009; SILVA; CASSIANI, 

2004). 

Os erros de prescrição, presentes em nível hospitalar, 

tem sido fator preocupante. Estudos demonstram que os 

mesmos podem ser favorecidos pela má comunicação e falta 

de acesso à documentação ou informação dentro das equipes. 

Além disso, a falta de conhecimento do profissional prescritor, 

em relação aos medicamentos e ao usuário, é fator que 

novamente pode conduzir a erros (TULLY, 2012). 

De acordo com o National Coordinating Council for 

Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP), “erro 

de medicação é qualquer evento evitável que, de fato ou 

potencialmente, pode levar ao uso inadequado de 

medicamento. Esse conceito implica que o uso inadequado 

pode ou não lesar o usuário, e não importa se o medicamento 

se encontra sob o controle de profissionais de saúde, do usuário 

ou do consumidor (GRECCHI et al., 2015).  

Mediante a ocorrência e gravidade dos erros presentes 

em prescrições, faz-se necessário entender que a terapia 

medicamentosa pode não ser bem-sucedida se o processo de 

prescrição, preparação e administração não forem realizados 

corretamente. Portanto, torna-se essencial assumir técnicas 

com o intuito de trazer otimização ao processo de prescrição, 

como por exemplo, a adoção da tecnologia no gerenciamento 

da terapia medicamentosa, pois a prescrição informatizada 

confere melhor estruturação e legibilidade, aumentando assim 

a segurança dos itens prescritos (PEDREIRA; PETERLINI; 

HARADA, 2005).  

Outro ponto essencial é a presença do profissional 

farmacêutico a fim de mediar o procedimento de prescrição e 

recebimento do medicamento pelo usuário, analisando assim 
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os aspectos de dose, frequência, via de administração, 

posologia, compatibilidades e alergias, identificando e 

prevenindo possíveis erros na prescrição, para assegurar o 

sucesso da terapia aplicada (REIS et al., 2013).  

Diante do exposto, considerando a importância da 

segurança do usuário mediante os erros de prescrição, este 

trabalho teve por objetivo avaliar as erros em prescrições 

medicamentosas de um hospital de ensino de João Pessoa – 

PB.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa caracterizou-se como transversal, de 

caráter documental, quantitativo, retrospectivo e prospectivo e 

foi realizado mais precisamente na clinica médica A do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW/EBSERH) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, PB.  

A coleta de dados foi realizada a partir da análise das 

prescrições médicas dos usuários internados na clínica médica 

A do hospital, no período de 6 meses (setembro 2018 a março 

2019) tendo como amostra as prescrições dessa unidade 

clínica num período de seis meses (600 prescrições) e assim 

utilizando auxílio de um formulário semiestruturado, bem como 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

aplicado aos usuários, ou seus acompanhantes responsáveis, 

que estiveram internados no hospital.    

Após a coleta dos dados foram feitas tabelas e gráficos 

para a análise dos dados utilizando o programa Microsoft Office 

Excel® 2010.  

Esse estudo levou em consideração o que preconiza a 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que 
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possui as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

que envolvem seres humano. 

Para se definir a população desta pesquisa, foi 

observada a média de prescrições que eram realizadas por dia 

e esse valor foi multiplicado para o mês (média de 22 

prescrições/dia X 30) e em seguida para 6 meses, de forma 

aleatória (660x6=3960, aproximadamente 4000 prescrições). 

Dessa forma, calculou-se uma estimativa para os usuários do 

segundo semestre do ano.  

Para a definição da amostra adotou-se o erro amostral 

de 5%. Dessa forma, a amostra estipulada foi igual a 600 

prescrições, sendo adotado um nível de confiança de 95%.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do HULW na UFPB (Parecer n° 2.958.716). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro passo desse estudo foi avaliar o percentual 

de erros presentes em prescrições medicamentosas na clínica 

médica do hospital e observou-se que as erros que tiveram 

maior percentual dentre as demais foram: prescrição por nome 

comercial, com 47,46% (n=1664), seguida de erro/omissão de 

concentração / dose/ dosagem, com 36,56% (n=1282), 

ausência do número do prontuário, com 6,25% (n=219) e 

prescrição de medicamento não padronizado, com 3,11% 

(n=109), conforme descrito na tabela 1.  

 

Tabela 1: Percentual de erros presentes em prescrições 

medicamentosas na clínica médica de um hospital de 

universitário de João Pessoa – PB  



AVALIAÇÃO DOS ERROS DE PRESCRIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE UM 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA – PB 

 
 

Erros N 
% calculado no total de 

erros 

1. Ausência da idade do usuário 43 1,23 

2. Ausência do sexo do usuário 15 0,43 

3. Ausência do número do prontuário 219 6,25 

4. Ausência da unidade de internação 21 0,60 

5. Ausência/erro do leito 5 0,14 

6. Ausência de identificação do prescritor 4 0,11 

7. Erro/omissão de concentração / dose 1282 36,56 

8. Erro/omissão de via de administração 9 0,25 

9. Erro/omissão de posologia 0 0 

10. Erro/omissão da apresentação 8 0,23 

11. Erro/omissão de diluição 2  0,06 

12. Erro/omissão de tempo e velocidade 

infusão 
57 1,62 

13. Abreviatura do medicamento 68 1,95 

14. Prescrição por nome comercial 1664 47,46 

15. Não padronizado 109 3,11 

Total 3506 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

apontam que mais de 50% de todos os medicamentos são 

inapropriadamente prescritos, administrados e vendidos. Além 

disso, no ambiente hospitalar a intervenção terapêutica mais 

frequente é a utilização de medicamentos. Tal intervenção pode 

ser acompanhada de erros, tais como: prescrição de 

medicamentos por nome comercial, ausência de posologia, 

abreviatura do nome do medicamento, prescrição de 

medicamento não padronizado, entre outras (COSTA et al., 

2006; REIS et al., 2013). 

A prescrição é o ponto de partida para o uso de 

medicamentos e um importante elo de comunicação escrita 
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entre a equipe de saúde. Ilegibilidade, incompletude e uso de 

abreviaturas estão entre os principais fatores com potencial de 

induzir falhas na outra ponta da cadeia de uso, durante o 

processo de administração de medicamento, podendo custar a 

vida do usuário. Em uma pesquisa realizada em âmbito 

hospitalar, foi observado que com relação aos erros envolvendo 

o nome e ou identificação do usuário, o setor que apresentou 

maior prevalência foi a Clínica Médica (SILVA, 2017). 

Na presente pesquisa foram avaliados tais itens (tabela 

1): ausência da idade do usuário; ausência do sexo do usuário; 

ausência do número do prontuário; ausência da unidade de 

internação; ausência/erro do leito; ausência de identificação do 

prescritor; erro/omissão de concentração / dose/ dosagem; 

erro/omissão de via de administração; erro/omissão de 

posologia; erro/omissão da apresentação; erro/omissão de 

diluição; erro/omissão de tempo e velocidade infusão; 

abreviatura do medicamento; prescrição de medicamento p/ 

indivíduo alérgico; prescrição por nome comercial; e prescrição 

de medicamento não padronizado. Dessa forma alguns itens se 

destacaram em comparação a outros os que pode gerar uma 

discussão.  

Uma variável que induz as falhas terapêuticas é o hábito 

médico de prescrever pelo nome comercial de medicamentos, 

pois pode gerar problema de comunicação que envolve 

transcrições e interpretações equivocadas, incompletas ou 

omissas. Nessa pesquisa não foram encontrados na literatura 

dados com os quais a mesma corroborasse em relação ao 

percentual de erros por prescrição de medicamentos pelo nome 

comercial, no entanto, uma pesquisa realizada por Néri (2011), 

em uma Unidade de Clínica Médica do Hospital Universitário 

Walter Cantídio – HUWC na Universidade Federal do Ceará – 
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UFC, revelou que 31% (N=125) dos medicamentos foram 

prescritos pela denominação comercial. 

Portanto, infere-se que entre os profissionais 

prescritores, existe uma prática elevada de prescrição de 

medicamentos pelo nome comercial, e essa prescrição, por 

diversas vezes ocorre por influências do marketing e 

publicidade, de indústrias de medicamentos e de recebimento 

de recompensas diretamente proporcionais ao número de 

prescrições realizadas. 

Um estudo realizado por Araújo e Uchôa (2011), analisou 

três meses, de todas as segundas vias das prescrições dos 

usuários hospitalizados e detectou que 49,81% continham 

medicamentos prescritos por nome comercial, o que está em 

desacordo com a Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que 

diz que, nos serviços públicos, os medicamentos devem ser 

prescritos, obrigatoriamente, pelo nome genérico. Além disso, 

dificulta o ciclo do medicamento, pois, muitas vezes, o nome 

comercial prescrito difere do existente no hospital, gerando 

dúvidas e risco de troca. Sendo assim, esta pesquisa corrobora 

com os dados de Araújo e Uchôa. 

Quanto ao erro/omissão de concentração/ dose/ 

dosagem, os dados dessa pesquisa corroboram aos dados de 

Jacobsen, Mussi e Silveira (2015), que realizaram um estudo 

transversal, em um hospital de pequeno porte, com 40 leitos, na 

cidade de Pelotas-RS, Brasil, em que a amostra foi composta 

por todas as prescrições do hospital em um período de seis 

meses, de junho a novembro de 2014. Foi possível identificar 

38,2% (n=1027) de ausência de concentração nos 

medicamentos presentes nas prescrições. Assim, o presente 

estudo corrobora com essa pesquisa.  
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Em se tratando de ausência do número do prontuário, 

uma pesquisa realizada por Néri (2004), em uma Unidade de 

Clínica Médica do Hospital Universitário Walter Cantídio – 

HUWC na Universidade Federal do Ceará – UFC, observou que 

15,80% das prescrições não continham o número de prontuário, 

o que difere da atual pesquisa.  

Finalmente, foi observado no estudo realizado por Araújo 

e Uchôa (2011), que analisou três meses, de todas as segundas 

vias das prescrições dos usuários hospitalizados, que 5,25% 

dos medicamentos prescritos não eram padronizados, sendo 

este dado superior ao encontrado na presente pesquisa. 

Por tudo, os prescritores devem se atentar aos erros em 

prescrição, pois problemas de preenchimento de requisições 

obrigatórias constituem um índice expressivo entre os erros de 

medicação e, muitas vezes, essas ocorrências não são 

detectadas, resultando em deficiência na terapêutica (ROSA et 

al., 2009). Desse modo, a ausência de informações 

importantes, como dose, via de administração, forma 

farmacêutica, posologia, tempo de tratamento, ausência de 

legibilidade e prescrições ambíguas podem levar a tratamentos 

ineficazes e a prejuízos terapêuticos (ARRAIS; BARRETO; 

COELHO, 2007; CASSIANI, 2005). 

O segundo passo desse estudo foi avaliar os indicadores 

de prescrições medicamentosas na clínica médica do hospital 

universitário. Dessa forma, conforme descrito na tabela 2 pode-

se visualizar a média de medicamentos por prescrição, que 

gerou um valor de 10,88 medicamentos. Além disso, foi 

calculada a média de erros por prescrição, o que resultou em 

5,84%, e quanto a taxa de medicamentos prescritos com erros, 

observou-se um valor de 47,33%. 
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Tabela 2: Indicadores de prescrições medicamentosas na 

clínica médica de um hospital universitário de João Pessoa – 

PB 

Erros Total Valor do indicador 

Medicamentos/ Prescrições 6528 Média = 10,88 

Média de erros por prescrição  600 5,84 

Taxa de medicamentos prescritos com erros 6528 47,33% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os indicadores de prescrição permitem conhecer as 

práticas terapêuticas correntes, comparar parâmetros entre 

instituições similares e descrever as necessidades de 

medicamentos da população atendida, bem como de usuários 

internados nos hospitais (TAVARES; ALVES, 2011).  

Por meio desses indicadores foi possível analisar (tabela 

2) a média de Medicamentos/ Prescrições, que objetiva medir o 

grau de polimedicação do usuário, uma vez que este é um dos 

fatores que leva à ocorrência de várias interações 

medicamentosas e reações adversas. Também observou-se a 

média de erros por prescrição e a taxa de medicamentos 

prescritos com erros.  

Conforme os dados da tabela 2 é possível visualizar a 

média de medicamentos por prescrição, que gerou um valor de 

10,88 medicamentos, sendo esse dado de extrema relevância 

clínica, pois segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

o número médio de medicamentos por prescrição tem o 

propósito de verificar o grau de polifarmácia, que, em alguns 

casos, é necessária. Pesquisas mostraram que, se o número 

de medicamentos for maior que cinco, há maior risco de eventos 

adversos relacionados aos medicamentos, inclusive o que diz 



AVALIAÇÃO DOS ERROS DE PRESCRIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE UM 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA – PB 

 
 

respeito às interações medicamentosas (TAVARES, ALVES, 

2011).  

Em um estudo realizado por Tavares e Alves (2011), com 

usuários internados na Clínica Médica (CM) do Hospital da 

Restauração – Recife - PE, o valor médio observado de 

medicamentos por prescrição foi de 7,5 medicamentos, o que é 

considerado alto, visto que há grandes possibilidades da 

ocorrência de reações adversas à interações medicamentosas. 

Da mesma forma, esta pesquisa apresentada uma média 

elevada, o que corrobora com os dados de Tavares e Alves. 

No caso deste estudo citado, o fato de ter sido realizado 

em um hospital público de grande porte, no setor de clínica 

médica, onde a variação de doenças existentes é grande, pode 

explicar o alto grau de polimedicação encontrada, assim como 

no presente estudo, que a média ainda de medicamentos por 

prescrição ainda foi superior (TAVARES; ALVES, 2011). 

Além disso, foi calculada a média de erros por 

prescrição, o que resultou em 5,84%, o que diferiu do estudo 

realizado por Reis et al. (2013), em que a média foi de que 7 a 

10% de erro das prescrições.  

Quanto a taxa de medicamentos prescritos com erros, 

observou-se um valor de 47,33%, o que difere do estudo de Néri 

(2004), em uma Unidade de Clínica Médica do Hospital 

Universitário Walter Cantídio – HUWC na Universidade Federal 

do Ceará – UFC, pois revelou que a taxa de medicamentos 

prescritos com erros foi de 29,25%. Mostrando uma 

inferioridade diante dos dados do presente estudo.  

Os erros presentes nas prescrições médicas compõem 

um índice significativo entre os erros de medicação e, muitas 

vezes, estes eventos não são percebidos, resultando em 

deficiência na terapêutica. De acordo com os dados observados 
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nas prescrições, 96% (584) possuíram erros, conforme disposto 

no gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Percentual de erros presentes nas prescrições 

medicamentosas na clínica médica de um hospital universitário 

de João Pessoa – PB  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O próximo passo do estudo mostrou o percentual de 

erros presentes nas prescrições medicamentosas na clínica 

médica de um hospital universitário de João Pessoa – PB, 

conforme gráfico 1. Foi observado que os dados do presente 

estudo foram superiores aos dados de uma pesquisa, realizada 

em uma Unidade de Clínica Médica, em que foi possível 

perceber que de todas as prescrições, 86,43% (1516 receitas) 

não estavam de acordo com o exigido por lei e continham pelo 

menos um erro de prescrição (VALADÃO et al., 2009).  

Além do estudo acima, outro estudo realizado em uma 

Unidade de Clínica Médica, mostrou que de todas as 

prescrições, 99,60% (472) delas possuem erros (NÉRI, 2004). 

Sendo assim, os dados desta pesquisa corroboram com o 

estudo de Néri (2004) e Valadão et al. (2009).  

4%

96%

Prescrições sem erros
Prescrições com erros
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Outro dado levantado foi percentual de erros 

relacionadas a ausência de dados e aos medicamentos 

prescritos em um hospital universitário, conforme descrito no 

gráfico 2. Foi visto que dos erros presentes nas prescrições, 9% 

(307) eram erros relacionados a ausência de dados do usuário 

na prescrição,  enquanto que 91% (3199) foram erros 

relacionados aos medicamentos prescritos, portanto, 

clinicamente significativas. 

 

Gráfico 2: Percentual de erros relacionados a ausência de 

dados e aos medicamentos prescritos em um hospital 

universitário de João Pessoa – PB   

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em uma pesquisa, realizada por Jacobsen, Mussi e 

Silveira (2015), viu-se que do total de prescrições analisadas, 

apenas 7,3% (n=195) apresentaram todos os dados 

relacionados aos medicamentos preenchidos corretamente, no 

entanto, continham outros erros, como ausência de idade, 

unidade de internação, leito, carimbo, número de inscrição no 

Conselho ou assinatura do profissional. Portanto, as erros 

relacionadas a ausência de dados foi de 92,7%. Dessa forma, 

9%

91%

Inconformidades de ausência de dados da prescrição
Inconformidades de medicamentos prescritos
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a atual pesquisa não corrobora com a pesquisa feita por 

Jacobsen, Mussi e Silveira.  

Um estudo transversal e descritivo, abrangendo 693 

prescrições analisadas do serviço de emergência de um 

Hospital Universitário de SC, realizado por Pires (2011), 

mostrou que 97,69% das erros na prescrição se referem a 

algum tipo de omissão de informação, sendo essas omissões 

as mais variadas, como omissão da forma farmacêutica, 

concentração do fármaco e taxa de infusão duvidosa.  

Sendo assim, o cuidado e segurança do indivíduo quanto 

aos riscos e aos danos causados no ambiente hospitalar devem 

ser constantes, e nesse caso, devem ser intimamente 

relacionados aos medicamentos prescritos.  

Quanto ao percentual de erros relacionadas aos 

medicamentos prescritos em um hospital universitário, foi 

observado (gráfico 3) que do total de medicamentos prescritos, 

26% (n=1664) eram de medicamento prescrito por nome 

comercial, 20% (n=1282) de erro/omissão de concentração/ 

dose/ dosagem, 2% (n=109) medicamento não padronizado, 

1% (n=68) abreviatura do medicamento, seguido de 1% (n=57) 

com medicamento com erro/omissão de tempo e velocidade 

infusão, 0,1% (n=9) com Erro/omissão de via de administração, 

0,1% (8) Erro/omissão da apresentação e, por fim, 0,03% (n=2) 

para erro/omissão de diluição. 

 

Gráfico 3: Percentual de erros relacionadas aos medicamentos 

prescritos em um hospital universitário de João Pessoa – PB  
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando o gráfico 3, pode-se observar o percentual de 

erros de medicamentos prescritos e percebeu-se que a maior 

quantidade de erros, se tratando de medicamentos, foi por 

prescrever medicamentos pelo nome comercial, seguida de 

erro/omissão de concentração/dose/dosagem. Tal dado, se 

comparado aos dados de Néri (2011), em uma Unidade de 

Clínica Médica do Hospital Universitário Walter Cantídio – 

HUWC na Universidade Federal do Ceará – UFC, corrobora, 

pois o mesmo observou que 31% (n=125) dos medicamentos 

identificados nas prescrições eram de denominação comercial. 

Moraes (2014) revelou em seu estudo, conduzido nos 

hospitais da rede pública da cidade de São Luís, que de todas 

as prescrições medicamentosas o nome comercial dos 

medicamentos foi utilizado em 56,4% delas. Dessa forma, 

percebe-se que os dados de Moraes são superiores aos dados 

do presente estudo.  

Em se tratando dos erro/omissão de concentração/ 

dose/dosagem, a pesquisa de Pires (2011) se mostrou com 

percentual superior ao presente estudo, visto que o mesmo 

realizou uma pesquisa abrangendo 693 prescrições analisadas 
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do serviço de emergência de um Hospital Universitário de SC, 

e percebeu que dentre os erros, o mais frequente foi 

relacionado à concentração da dose (47,8%). 

A partir dos 9% dos erros relacionados a ausência de 

dados, conforme gráfico 2, foi realizado o levantamento do 

percentual de prescrições com erros quanto a ausência de 

dados. 

Na presente pesquisa pode-se também verificar o 

percentual de prescrições quanto à ausência de dados, 

conforme descrito no gráfico 4. Então, foi constatado que 49% 

(n=293) das prescrições possuíam dados completos (dados 

relacionados à identificação do usuário), seguidas por 36% 

(n=219) que apresentam ausência do número do prontuário, 7% 

(n=43) ausência da idade do usuário, 3% (n=21) ausência da 

unidade de internação, 3% (n=15) ausência do sexo do usuário, 

1% (n=5) Ausência/erro do leito e por fim, 1% (n=4) ausência 

de identificação do prescritor. 

 

Gráfico 4: Percentual de prescrições com erros quanto a 

ausência de dados em um hospital universitário de João Pessoa 

– PB 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Além disso, pode-se perceber que também há elevado 

percentual de erros relacionadas aos dados da prescrição. 

Observa-se que 36% (n=219) revelam ausência do número de 

prontuário (gráfico 4), o que é preocupante pois o número de 

prontuário é caracterizado por ser um dos elementos 

indispensáveis da prescrição, além de ser uma importante 

medida para reduzir a incidência de erros no processo de 

assistência ao usuário.  

Em relação aos itens relacionados à correta identificação 

do usuário, destaca-se que 66,5% das prescrições da pesquisa 

realizada por Moraes (2014), em estudo conduzido nos 

hospitais da rede pública da cidade de São Luís, não informava 

o número do prontuário do usuário, sendo esse dado, portanto, 

superior ao do presente estudo. 

Conforme apresentado no gráfico 5, os medicamentos de 

denominação comercial mais prescritos nesta pesquisa foram: 

Nausedron® (Ondansetrona), com 26% (n=439); Liquemine® 

(Heparina), com 11% (n=181); Atrovent® (Ipratrópio), com 7% 

(n=115); Clexane® (Enoxaparina), com 6% (n=102); Tramal® 

(Tramadol), com 4% (n=74); Berotec® (Fenoterol), com 4% 

(n=60); Luftal® (Simeticona), com 4% (n=64); Tazocin® 

(Piperacilina + tazobactam), com 3% (n=57) e outros 35%. 
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Gráfico 5: Medicamentos de denominação comercial mais 

prescritos em um hospital universitário de João Pessoa – PB  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto aos medicamentos de denominação comercial 

mais prescritos, conforme descrito no gráfico 5, notou-se que 

Nausedron® (Ondansetrona) e Liquemine® (Heparina) 

prevaleceram. No entanto, essa forma de prescrever está em 

desacordo com a legislação e pode causar erros de medicação, 

tendo em vista a semelhança de muitos nomes comerciais. 

Em estudo realizado por Pires (2011) abrangendo 693 

prescrições analisadas do serviço de emergência de um 

Hospital Universitário de SC, mostrou que o medicamento mais 

prescrito foi o tramadol, identificado em 26,9% (n=212) das 

prescrições, e a heparina ocupou o segundo lugar na frequência 

com 22,9% (n=181) dos registros. Assim, a presente pesquisa 

não corrobora com relação ao tramadol, no entanto, pode-se se 

observar que o Liquemine® (Heparina) ocupou o segundo lugar 

na frequência deste estudo, assim como a Heparina no estudo 

realizado por Pires. 
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Ademais, justifica-se o elevado percentual de uso do 

nausedron® (ondansetrona) pelo fato do mesmo ser um 

medicamento utilizado no controle de náuseas e vômitos que 

são provocados por alguns tratamentos, evitando assim o mal 

estar, enjoo ou vômito após tratamentos, neste caso, de 

usuários polimedicados. Já o Liquemine (Heparina) tem sua 

frequência elevada em virtude da profilaxia de 

tromboembolismo venoso, pois o mesmo ocorre 

frequentemente em usuários internados (NACIF; GAZONI; 

LOPES, 2009). 

Os dados da tabela 3 evidenciam os medicamentos 

envolvidos em erro/omissão de concentração/dose/dosagem, 

de forma que percebe-se o nausedron® (ondansetorna) com 

28% (n=363) do total de medicamentos que tiveram erro, e com 

as mesmas características está o dipirona. Em seguida, pode-

se verificar o atrovent® (ipratrópio) com 9% (n=113), o berotec® 

(fenoterol) com 5% (n=58) e igualmente o Luftal® (Simeticona). 

Por fim, verifica-se que os demais medicamentos prescritos 

reúnem 25% (n=326).  

 

Tabela 3: Medicamentos envolvidos em erro/omissão de 

concentração/dose/dosagem presentes em prescrições 

medicamentosas de usuários internados na clínica médica de 

um hospital universitário de João Pessoa – PB 

Medicamentos   Classe farmacológica N % 

Nausedron ® (Ondansetrona)  Antiemético 363 28 

Dipirona ®  Analgésicos 362 28 

Atrovent  ® (Ipratrópio)  Broncodilatador 113 9 

Berotec  ® (Fenoterol)  Broncodilatador 58 5 

Luftal  ® (Simeticona)  Antifisético 60 5 

Outros  Diversas classes 326 25 

Total  1282 100 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados da tabela 3 demonstram os medicamentos 

envolvidos em erro/omissão de concentração/dose/dosagem, 

de forma que percebe-se que de todos os medicamentos 

envolvidos nessa classificação, o nausedron (ondansetrona) e 

o dipirona estão no topo da frequência.  

Pode-se inferir que esse percentual elevado dos 

medicamentos citados se deu em virtude das características do 

setor hospitalar em que a pesquisa foi realizada, pois na clínica 

médica há número elevado de usuários polimedicados, 

conforme visto na tabela 2. 

 

CONCLUSÕES  

 

A prescrição médica inicia o ciclo das atividades 

hospitalares que levam o medicamento ao usuário e o resultado 

do tratamento estará intimamente relacionado com a eficácia e 

qualidade destas ações. Assim, foram avaliadas quais os 

principais erros presentes nas prescrições medicamentosas e 

concluiu-se que a prescrição de medicamento por nome 

comercial foi o principal deles, sendo o nausedron 

(ondansetrona) o principal medicamento.  

Além disso, viu-se que a média de medicamentos por 

prescrição foi igual a 10,88, o que é considerado um valor 

elevado. Quanto ao percentual de erros por prescrição, 

observou-se que 96% delas possuíram erros, sendo mais 

recorrentes as erros de medicamentos prescritos. Dentre essa 

ausência de dados, 36% das prescrições possuíam ausência 

do número de prontuário. Quanto aos medicamentos envolvidos 
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em erro/omissão de concentração/dose/dosagem, nausedron e 

dipirona estiveram no topo.  

Portanto, os erros de prescrição são frequentes e podem 

trazer vários danos ao usuário, evidenciando a importância da 

atuação do farmacêutico hospitalar na análise da prescrição 

antes da distribuição dos medicamentos.  

Por tudo, essa pesquisa demonstrou-se de caráter 

relevante, visto que faz-se necessário implementação de 

serviços que otimizem o processo de prescrição de 

medicamentos, no hospital em que a pesquisa foi realizada, 

bem como o preenchimento dessas prescrições, adotando, por 

exemplo, o sistema de prescrição eletrônica. Assim, o uso de 

prescrições eletrônicas, com a obrigatoriedade de 

preenchimentos de campos e com doses sugeridas, pode 

reduzir alguns erros, e com isso minimizar possíveis riscos, 

melhorando a qualidade do serviço prestado ao usuário. Além 

disso, este estudo servirá como base para outras pesquisas, 

uma vez que foram encontrados poucos estudos sobre o tema, 

para melhorar a compreensão das diferentes erros, além de 

contribuir para conscientizar os profissionais da saúde. 
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RESUMO: Os anti-inflamatórios estão entre as drogas 

mais utilizadas pela população mundial, seja através de 
prescrição médica ou da prática de automedicação, para reduzir 
a dor e inflamação resultantes de diversos tipos de lesões. De 
acordo com a RDC 585 do Conselho Federal de Farmácia 
(2013), a farmácia clínica é o setor que está direcionado à 
ciência e ao uso racional de medicamentos, onde os 
farmacêuticos oferecem assistência ao paciente, otimizando a 
farmacoterapia, desenvolvendo ações que promovam saúde, 
bem-estar e profilaxia das doenças. 

O farmacêutico tem assim, responsabilidade na diminuição e 
prevenção da morbimortalidade associadas ao uso do 
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medicamento, assumindo um papel incontestável na saúde. 
Dessa forma o objetivo do trabalho é discutir sobre o uso destes 
medicamentos em suas diferentes formas, apontando 
problemas e os principais resultados do uso indiscriminado, 
trazendo uma revisão de informações atualizadas disponíveis 
sobre o tema. Foram elencados os principais estudos que 
tratam como o farmacêutico ao exercer as atividades de 
farmácia clinica pode contribuir para melhora no uso destes 
medicamentos, prevenindo agravos, resolvendo problemas e 
contribuindo para a segurança da terapêutica, melhorando a 
qualidade de vida dos usuários. O trabalho aponta a 
importância desta atividade na valorização do farmacêutico 
enquanto profissional de saúde útil na promoção e recuperação 
da saúde. 

Palavras-chave: Cuidados farmacêuticos. Anti-inflamatórios. 

Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A evolução da profissão farmacêutica busca ao longo 

dos anos reorientar o foco do profissional do insumo 

medicamentoso para os cuidados aos doentes. A primeira 

definição sobre esses cuidados refere o ato a todo o cuidado 

que um doente requer e recebe, de forma a assegurar o uso 

racional dos medicamentos. Os cuidados farmacêuticos 

surgiram com a necessidade de cuidados de saúde mais 

focados no paciente e na melhoria da sua melhoria de 

qualidade de vida (MARTINS et al., 2013). 

O farmacêutico tem assim responsabilidade na 

diminuição e prevenção da morbimortalidade associadas ao 

uso do medicamento, assumindo um papel incontestável na 

saúde (MARTINS et al., 2013). Os anti-inflamatórios não 
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esteroidais (AINES) consistem em um grupo de medicamentos 

que atuam sobre as enzimas cicloxigenases (COX 1, COX 2 e 

COX 3) inibindo a formação de prostaglandinas, prostaciclinas 

e tromboxanos envolvidas em diferentes processos fisiológicos, 

resultando em ações anti-inflamatória, analgésica e antipirética 

(BALBINO, 2011).  

Dentre as classes de medicamentos, os AINES estão 

entre os fármacos mais utilizados em todo o mundo. Cerca de 

40% da população faz uso desses medicamentos de forma 

aleatória, sem qualquer informação de um profissional de saúde 

(SILVA; LOUREÇO, 2014). 

Nos últimos anos ocorreu um aumento crescente em 

vendas especialmente após a ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) publicar a RDC 20/2011 que passou a 

controlar a dispensação dos antimicrobianos (BALBINO, 2011). 

Com isso a falta de informação sobre os riscos que estes 

medicamentos podem causar, associados ao elevado custo de 

consultas médicas e a facilidade no acesso elevou a 

automedicação com essa classe de medicamentos, 

especialmente para tratamento de condições como dores 

musculares, de cabeça, garganta, coluna e dentais (RANKEL et 

al., 2016). 

Os anti-inflamatórios não esteroidais, apesar de todos os 

efeitos benéficos que apresentam, devem ser utilizados com 

cautela, pois a maior parte dos doentes não tem a percepção 

do risco da sua utilização e dos potenciais efeitos adversos que 

este grupo de medicamentos proporciona, para além das 

interações possíveis com inúmeros fármacos os efeitos 

adversos que ocorrem (CASTEL-BRANCO et al., 2013). 

Assim, os objetivos deste trabalho visam discutir sobre 

os medicamentos anti-inflamatórios, seu uso pela população, e 
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analisar os riscos e consequências do consumo excessivo. 

Foram elencados os principais estudos que tratam como o 

farmacêutico pode desenvolver atividades clínicas que 

contribuem para melhora no uso destes medicamentos, 

prevenindo e resolvendo problemas, de forma a contribuir para 

a segurança da terapêutica e melhoria na qualidade de vida dos 

usuários. O estudo se baseia em estudos recentes sobre o 

tema, publicados em periódicos nacionais e internacionais.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa se desenvolveu através de revisão 

bibliográfica fundamentada em dados gerados pela literatura 

científica. Para tal,  utilizou-se periódicos indexados na base de 

dados LILACS, Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde. 

Empregaram-se, para revisão os seguintes descritores: 

farmácia clínica; farmacêutico clínico; AINES. 

A seleção dos artigos, adotaram alguns critérios: estudos 

em português e inglês; que tiveram nos seus resumos, título ou 

palavras-chave relação com a temática.  

Foram excluídos os artigos que: não eram de pesquisa, 

com exceção de revisões de literaturas, tais como: opiniões, 

editoriais, consensos, artigos que não estivessem disponíveis 

na íntegra. 

Para análise dos dados, os trabalhos foram lidos na 

íntegra e realizou-se uma síntese de cada um,registrando-se as 

informações mais relevantes. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aspectos Fisiológicos do Processo Inflamatório 

 

A inflamação ou resposta inflamatória constitui-se de 

uma cascata de eventos fisiológicos complexa, indicada como 

sendo uma reação do organismo frente à lesão celular, tal lesão 

pode ser provocada por diferentes agentes químicos, 

biológicos, físicos, infecção, traumas (corte, queimadura, 

radiação) ou ação de anticorpos direcionados, resultando na 

eliminação das células e tecidos necróticos ou do agente inicial 

(ARAÚJO et al., 2013; SILVA; RIBAS, 2016). O processo 

inflamatório é dividido em três fases: aguda, subaguda e 

crônica: 

• Fase aguda: fase inicial, onde ocorre uma vasodilatação 

e a permeabilidade é aumentada formando o edema. Na 

resposta da fase aguda, só ocorre ativação da resposta 

imune inata (JUNIOR, 2019). 

• Fase subaguda: caracterizada pela infiltração de 

leucócitos e células fagocitárias;  

• Fase crônica proliferativa: onde ocorre a degeneração do 

tecido e fibrose (PEDROSO; BATISTA, 2017; MURI et 

al., 2009). Há resposta imunológica adaptativa e ativação 

da imunidade humoral e celular (JUNIOR, 2019). 

Todo este processo leva à liberação de diferentes tipos 

celulares, mediadores químicos como histamina, eicosanoides, 

citosina, bradicinina, serotonina, radicais livres e mediadores 

pró-inflamatórios, a exemplo de tromboxano (TX) e leucotrienos 

(LT) (PEDROSO; BATISTA, 2017). Estes promovem e facilitam 

a transmissão dolorosa levando à hiperalgesia levando ao 
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desenvolvimento dos sinais da inflamação bem característicos: 

calor, rubor, edema, dor (GARCIA et al., 2018) e perda da 

função, consequentemente ocorridos pelo acréscimo na 

produção das prostaglandinas, sintetizadas pela enzima 

cicloxigenase (COX) (MURI et al., 2009). A figura 1 ilustra um 

resumo da rota metabólica envolvida na produção dos 

mediadores inflamatórios. 

 

 

 

Figura 1. Formação de mediadores inflamatórios.  

 

 

 
Fonte: HILÁRIO et al., 2006. 

  

As cicloxigenases são enzimas essenciais na rota do 

ácido araquidônico na formação de mediadores infamatórios, 

sendo encontrada em diferentes isoformas, possuem 
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importância essencial, pois são alvos dos AINES (FREITAS, 

2011; KAWAHARA et al., 2015). 

 A COX 1 é a forma constitutiva da COX, encontrada em 

plaquetas, células endoteliais vasculares, estômago e rins, 

estando envolvida na proteção da parede do estômago 

(prostaglandina E2), agregação plaquetária (tromboxano A2) e 

função renal (prostaglandina I2). A COX 2 é a forma induzida 

quando se existe inflamação, mas pode também ser encontrada 

em tecidos cerebrais e renais, na ausência de inflamação 

(FREITAS, 2011; KAWAHARA et al., 2015) Já a isoforma COX 

3, é uma variante da isoforma COX 1 ocorrido através de um 

splicing alternativo, essa isoforma é encontrada em abundância 

no coração e no córtex cerebral, esta variante retém o intrão-1 

gene de sequência ao nível do RNA mensageiro (m), que 

codifica um 30 aminoácidos, sequência inserida no N-terminal 

da proteína enzimática (SANDOVAL et al., 2017). 

 

Fármacos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) 

 

Os AINEs representam a classe de medicamentos mais 

usados e prescritos do mundo para reduzir a dor e inflamação 

resultantes de diversos tipos de lesões (VARGA et al., 2017; 

JUNIOR, 2019).  

Estes fármacos possuem propriedades anti-

inflamatórias, antipiréticas e analgésicas, e são a opção 

terapêutica para muitos tipos de dor decorrentes de inflamações 

agudas e crônicas dos indivíduos, o que justifica o seu alto 

consumo, pois as condições envolvidas nesses casos estão 

presentes na vida da maioria das pessoas (RANG et al., 2016). 
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A Tabela 1 resume a classificação dos principais AINES 

segundo sua seletividade para a cicloxigenase. 

 

Tabela 1. Classificação atual dos AINES 

Inibidores seletivos da COX-1 

Aspirina (em baixas doses) 

Inibidores não seletivos da COX 

Aspirina (em altas doses), piroxicam, indometacina, 

diclofenaco, ibuprofeno, nabumetona 

Inibidores preferenciais da COX-2 

Meloxicam, etodolaco, nimesulida, salicilato 

Inibidores seletivos da COX-2 

Celecoxibe, paracoxibe, etoricoxibe, lumiracoxibe 

Fonte: Adaptado de MONTEIRO et al., (2008) e BATLOUNI (2010). 

 

Os AINES inibem em graus variados a COX 1 e COX 2 

e, portanto, quando utilizados em doses equivalentes, os perfis 

de segurança destes fármacos variam individualmente, mas há 

pouca diferença de um para outro em termos de eficácia. 

Devido ao processo inflamatório, células de defesa são ativadas 

e sinalizam moléculas das células do ácido araquidônico. 

Durante esta ativação, os metabólitos do ácido araquidônico, 

prostaglandina I2 e prostaglandina E2 causam vasodilatação, e 

especificamente a PGE2, aumenta a sensibilidade para 

estímulos de dor podendo mediar a febre e potencializar o 

edema (SILVA; PEREIRA, 2016).  

A inibição destas enzimas confere a estes fármacos três 

ações farmacológica distintas, são elas anti-inflamatória, 

analgésica e antipirética (CASTEL-BRANCO et al., 2013; SILVA 

et al., 2014; RANKEL et al., 2016). Tais ações ocorrem em 

graus variados de acordo com o grau de seletividade do 
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composto pela isoforma de COX o que além dos efeitos 

farmacológicos estão relacionados a diferentes efeitos 

colaterais (BATLOUNI, 2010). 

Dessa forma o uso de AINES requer cuidados, pois ao 

modificarem a produção de prostaglandinas na mucosa 

gastrointestinal alteram o funcionamento do estomago 

(aumentando a ocorrência de gastrites, úlceras), nos rins 

alteram o fluxo renal podendo gerar insuficiência do órgão (pois 

altera-se a filtragem sanguínea), além de problemas no fígado 

e coração (BATLOUNI, 2010; SILVA; LOURENÇO, 2014). 

Os AINES podem aumentar a pressão arterial, aumentar 

o risco de sangramentos/hemorragias quando usados por 

pessoas tratadas com anticoagulantes, ou pacientes com 

dengue. Podem diminuir o efeito dos anti-hipertensivos. Em 

casos de cirurgias e fraturas, ou extrações de dente, podem 

prejudicar o processo de cicatrização/restauração e aumentar a 

chance de hemorragias (SILVA; LOURENÇO, 2014). 

 

Uso indiscriminado de AINES e os ricos da automedicação 

 

A automedicação é conceituada como a prática de ingerir 

substâncias de ação medicamentosa sem o aconselhamento 

e/ou acompanhamento de um profissional de saúde qualificado, 

como o farmacêutico. Ocorrendo geralmente, quando um 

indivíduo tem sintomas doloroso e/ou patológico e por conta 

própria decide, através do uso de medicamentos buscar o 

tratamento da condição de saúde de maneira independente de 

profissional especializado, muitas vezes por indicação de 

amigos e/ou familiares (CASTRO et al., 2006). 



CUIDADOS FARMACÊUTICOS NO USO DE ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO 

ESTEROIDAIS: UMA REVISÃO 

 
 

 Atualmente, a pratica da automedicação é realizada 

rotineiramente pela população. Realizada de maneira 

inadequada e sem informação pode ter como consequência 

efeitos indesejáveis, mascaramento de problemas de saúde 

evolutivos e enfermidades, representando, portanto, um 

importante problema a ser prevenido (ARRAIS et al., 2016). 

Estudos recentes evidenciam que mais de 30 milhões de 

pessoas consomem AINES diariamente, em todo o mundo e 

este número está em constante ascensão, o que pode ser 

bastante preocupante (RANKEL et al., 2016; DA SILVA et al., 

2016; CARVALHO et al., 2018). A cada ano, os efeitos 

colaterais da ingestão de AINEs por longos períodos são 

responsáveis por 13 mil internações e 16,5 mil mortes (SILVA; 

LOURENÇO, 2014).   

Após a publicação da RDC 20/2011 que dispõe sobre o 

controle de medicamentos à base de substâncias classificadas 

como antimicrobianos, de uso sob prescrição isoladas ou em 

associação houve um aumento exponencial na venda de 

AINES, isso porque os pacientes passaram a se automedicar 

com esta classe de medicamentos na expectativa de estes 

apresentassem a mesma indicação terapêutica dos 

antimicrobianos a exemplo do estudo realizado por SILVA e 

RIBAS (2016) que verificaram ao longo de 5 anos  o aumento 

quantitativo do consumo dessa classe de medicamentos no 

estado do Pará de 3520% para ibuprofeno, 487,85% para 

nimesulida, 273,36% para AAS, 383,33% para diclofenaco 

potássico, 241,66% para dipirona (SILVA; RIBAS, 2016). 

Estudos de Castel-Branco et al., (2013) estima que 25% 

dentre os efeitos adversos existente com o uso de 

medicamentos estão relacionados a AINES, principalmente 

porque nos casos de automedicação onde os doentes não têm 
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percepção sobre os potenciais riscos e efeitos adversos que 

podem ocorrer. 

Estima-se que no mundo mais de 30 milhões de pessoas 

se automediquem com estes medicamentos, sendo a classe 

mais consumida de medicamentos em muitos países, apesar 

da sua toxicidade e efeitos adversos (LUZ et al., 2006; RANKEL 

et al ., 2016). Foram relatados que a sua utilização por pessoas 

com idade superior a 60 anos se encontra até indicies ente 40% 

e os 60% (CASTEL-BRANCO et al., 2013; CARVALHO et al., 

2018). 

O uso de medicamento sem prescrição, orientação ou 

acompanhamento do profissional habilitado, como o 

farmacêutico, destaca-se como um problema na Saúde Pública, 

o consumo indevido pode ocasionar agravos à saúde, 

motivados por fatores econômicos, como a dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde, a baixa qualidade dos serviços 

ainda existentes, fatores culturais, onde  a disponibilidade a 

acesso aos medicamentos sem retenção de receita, e as 

propagandas na mídia de medicamentos isentos de prescrição, 

têm contribuído para a expansão do uso irracional e 

automedicação por se criarem a ideia que os medicamentos 

resolvem todos os problemas (SOTERIO et al., 2016; ARRAIS 

et al., 2016). 

A prestação de serviços pelo farmacêutico é uma 

garantia legal. A lei no 5.991, de dezembro de 1973, definiu que 

a dispensação de medicamentos nos estabelecimentos 

farmacêuticos é de responsabilidade do farmacêutico (BRASIL, 

1973) e com a publicação da lei 13.021 de agosto de 2014 a 

farmácia foi reconhecida como uma unidade de prestação de 

serviços, sob responsabilidade farmacêutica, profissional 

responsável por todas as atividades clínicas no uso de 
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medicamentos regulamentado pela RDC 585 de agosto de 

2013 (BRASIL, 2013; BRASIL, 2014). 

O farmacêutico é um profissional importante na 

intervenção e na orientação, além da capacidade prática e 

conhecimentos sobre medicamentos, podendo assim realizar 

orientação tanto ao paciente quanto do familiar ou 

acompanhante em relação ao uso racional dos medicamentos 

(BOTH et al., 2015). 

 

Problemas relacionados aos medicamentos 

 

Segundo o Comitê de Consenso (2002), os Problemas 

Relacionados aos Medicamentos é qualquer evento não 

esperado apresentado pelo paciente, que envolva ou suspeita-

se de estar relacionado com a farmacoterapia e que interfere na 

evolução terapêutica. 

A eficácia de um fármaco num paciente pode ser 

direcionada por vários fatores como, idade, doenças 

relacionadas aos órgãos de excreção, uso de mais de um 

medicamento, interações medicamentosas ou por alimentos, 

tratamento que apresenta tolerância e a possível toxicidade dos 

fármacos (JANEBRO, 2008). 

Em estudos realizados por Vilette (2009), num grupo, 

observou-se que os maiores usuários dos AINES estão entre a 

faixa de 41 a 50 anos de idade com 33,3% e com 6,6% a faixa 

etária de 21 à 30 anos. Rozenfeld (2003) descreve dentre os 

fatores predominantes do uso irracional de medicamentos estão 

os indivíduos com a idade elevada, o sexo feminino e as 

condições precárias de saúde. 

De acordo com Monteiro (2008), a maioria dos AINEs 

convencionais pode causar efeitos adversos gastrointestinais 
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que variam da dispepsia a sangramentos de estômago e 

duodeno, ativar doenças inflamatórias intestinais e causar dano 

tecidual (como úlceras) no trato gastrointestinal baixo, 

geralmente, após um extenso período de uso foi um fator bem 

significativo, pelo menos 60% dos entrevistados tomam anti-

inflamatórios não esteroides todos os dias. Além disso, 54% das 

pessoas citaram algum tipo de comprometimento do trato 

gastrointestinal entre outros problemas de saúde como 

hipertensão, diabetes, problemas hepáticos e renais.  

 

O papel do Farmacêutico na Farmácia Clínica 

 

De acordo com a RDC 585 do Conselho Federal de 

Farmácia (2013), a farmácia clínica é o setor que está 

direcionado à ciência e ao uso racional de medicamentos, onde 

os farmacêuticos oferecem assistência ao paciente, otimizando 

a farmacoterapia, desenvolvendo ações que promovam saúde, 

bem-estar e profilaxia das doenças. 

Em 1960 a farmácia clínica teve início, a partir desse ano 

houve um grande crescimento e desenvolvimento nos últimos 

anos. A farmácia clínica pode ser conceituada como área da 

Farmácia que desenvolve a conduta do uso racional de 

medicamentos, visando um resultado terapêutico com mínimos 

efeitos indesejáveis (ARAÚJO et al., 2008). 

A estruturação das ações de atenção farmacêutica no 

setor de farmácia estabelece uma abordagem indispensável 

para a melhoria na saúde e tem o propósito de reduzir a 

morbimortalidade ao que refere ao uso de medicamentos 

(VIEIRA, 2007). 

Segundo Araújo et al. (2008) o trabalho desenvolvido em 

equipe pelo farmacêutico é apropriado para estabelecer um 
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vínculo entre enfermeiro e médico, abrangendo uma visão 

global de todo o processo desde a prescrição até administração 

do medicamento, ofertando uma melhor qualidade, eficácia e 

segurança na assistência prestada ao paciente. 

De acordo com Miasso et al. (2006) com relação a 

utilização de medicamentos, um estudo mostrou que 39% dos 

erros aconteceram no processo de prescrição de 

medicamentos, 12% na transcrição, 11% no processo de 

dispensação e 38% no de preparo e administração de 

medicamentos. 

Durante o uso medicamentos concomitantemente, pode 

ocorrer interações medicamentosas e reações indesejáveis a 

qual requer conhecimento dos resultados esperados ou do 

potencial que o fármaco pode causar, para estabelecer o nível 

de segurança no uso dos medicamentos (ALMEIDA et al., 

2007). É necessário que se considere vários pontos desde as 

características farmacodinâmicas, farmacocinéticas, físico-

químicas dos fármacos e características fisiológicas dos 

pacientes (CARDINAL et al., 2007). 

Segundo Franco et al. (2006), espera-se que o 

profissional farmacêutico esteja apto para conhecimento das 

características farmacodinâmicas dos fármacos envolvidos ao 

longo da terapia, para que promovam um seguimento 

farmacoterapêutico adequado. 

De acordo com Oliveira et al. (2012), os estudos que 

utilizaram os anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos são 

capazes de possíveis estruturações do serviço de Atenção Far-

macêutica no local do estudo e a elaboração de estratégias 

tendo em vista um uso racional destes medicamentos. 

A farmácia clínica se desenvolve então como uma forma 

de acompanhar pacientes no uso de anti-inflamatórios através 
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de medidas como a revisão dos medicamentos e o 

acompanhamento farmacoterapêutico que têm como 

componente crucial uma avaliação aprofundada da 

farmacoterapia melhorando o seu uso e adesão aos 

tratamentos permitindo que o paciente atinja os objetivos 

terapêuticos previamente definidos (efetividade) sem 

agravarem ou gerarem novos problemas de saúde (segurança) 

(CASTEL-BRANCO et al., 2013). 

 

Aspectos relacionados aos cuidados farmacêuticos no uso 

de AINES 

 

Nesse contexto os farmacêuticos são profissionais de 

saúde com formação técnico-acadêmica em disciplinas que 

incluem composição, mecanismo de ação, efeitos 

farmacológicos e deletérios, além das técnicas de formulação e 

vias de administração de substâncias, sendo, portanto, 

profissionais essenciais no uso adequado de medicamentos e 

resoluções de problemas de saúde (CASTRO et al., 2006; 

ZUBIOLI, 2000). 

Os principais estudos de cuidados farmacêuticos 

avaliando os efeitos do uso de AINES estão resumidos a seguir:  
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Tabela 2. Análise do uso de AINES 

Número 

de 

pacientes 

Medicamentos 

estudados 

Principais resultados Referência 

29 37 1.  125 interações 

medicamentosas 

(12,8% de 

prevalência) 

2. 24,14% tomavam 

2 ou mais AINES 

em simultâneo 

CASTEL-

BRANCO et 

al., (2013) 

Fonte: Adaptado de CASTEL-BRANCO et al., (2013). 

 

A interação medicamentosa (IM) pode ser definida como 

o uso de dois ou mais medicamentos de forma que o 

funcionamento ou a eficácia de um fármaco é alterada pela 

presença de outro. As interações medicamentosas, sejam elas 

farmacocinéticas ou farmacodinâmicas, podem resultar em 

efeitos positivos ou negativos no organismo pela ação dos 

fármacos com ação potencializada, reduzida, nula ou reações 

de toxicidade (LIMA et al., 2016; CEDRAZ et al., 2014). 

De acordo com o nível de interação, podem ser 

contraindicadas a associação dos fármacos, sendo classificada 

como IM Maior, ou embora existam efeitos clínicos, estes são 

secundários e geralmente não requer alteração na terapia, são 

as IM Menor. Nas IM Moderadas pode ocorrer exacerbação da 

condição do doente e/ou requerem uma alteração na terapia 

(CEDRAZ et al., 2014). 

Segundo estudo realizado por Castel-Branco et al., 

(2013) foi realizado uma análise retrospectiva com 29 pacientes 

que utilizavam pelo menos 1 (um) AINE, totalizando 37 
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diferentes anti-inflamatórios prescritos. Foram observados um 

elevado número de interações medicamentosas (125 no total), 

destacando as com diuréticos (17,6%), antagonistas dos 

receptores da angiotensina (14,4%), bloqueadores de canais de 

cálcio (12,0%) e inibidores da enzima de conversão da 

angiotensina (8,8%). A prevalência de interações entre AINEs 

foi de 12,8%. Considerando que não existem evidencias 

cientificas que a associação de AINES demonstrem sinergismo 

terapêutico e está associado a aumento de efeitos indesejáveis, 

esta é uma condição que merece cuidados. Do total de 125 

interações encontradas, 123 foram classificadas como 

moderadas o que significa que podem ter influência sobre os 

resultados pretendidos com o uso do medicamento (CASTEL-

BRANCO et al., 2013). 

No estudo de Castel-Branco et al., (2013) o elevado 

número de interações medicamentosas foram classificadas 

como moderadas, que são interações que possuem algum 

significado clínico de uma forma geral, tentar evitar a 

combinação dos dois fármacos envolvidos na interação e, se 

forem mesmo necessários, utilizá-los apenas sob 

circunstâncias especiais. 

Um estudo realizado por Carvalho et al. (2018), com um 

grupo de  50 idosos que faziam uso de AINES em um município 

do interior da Bahia e verificou 80% dos pacientes que 

utilizavam AINES possuíam outras doenças crônicas. Foram 

verificados que os medicamentos mais utilizados foram os 

derivado do ácido acético, a exemplo diclofenaco (34%), 

seguido da associação diclofenaco com paracetamol (26%), 

dipirona (14%), nimesulida (10%), AAS (6%), ibuprofeno (6%), 

cetoprofeno (2%) e meloxicam (2%). Analisando-se as causas 
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pelo qual os idosos faziam uso de medicamentos desta 

categoria com frequência foram relatados sintomas como dor 

de cabeça e coluna (50%) como os principais motivos de uso 

entre a maioria dos indivíduos, seguido de febre (20%) e 

inflamação de garganta (18%). Além disso, 12% da amostra 

estudada relatou não saber o motivo para utilizar esses 

medicamentos.  

Tabela 3. Análise do uso de AINES 

Número 

de 

pacientes 

Medicamentos 

estudados 

Principais resultados Referência 

50 9 1. 80% possuem 

alguma doença 

crônica; 

2. Principais 

indicações 

foram Dor de 

coluna (50%), 

febre (20%), 

garganta (18%), 

não sabem o 

motivo (12%); 

3. 48% 

automedicação. 

CARVALHO; 

CARVALHO; 

PORTELA 

(2018) 

Fonte: Adaptado de CARVALHO et al., (2018). 

 

De acordo com relatos de Carvalho et al. (2018), a dor 

está significativamente relacionada a piora na qualidade de vida 

de idoso. Pois limita as atividades diárias, aumenta a agitação 

e estresse, podendo gerar isolamento social. No entanto, a 

administração de AINEs em idosos deve ser realizada de forma 

cautelosa. Idoso geralmente possuem modificações fisiológicas 

associadas com a idade podem gerar alterações na 
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farmacocinética destes medicamentos e com isso aumentar os 

efeitos colaterais provocados pelos mesmos (ISSY; SAKATA, 

2008; CARVALHO et al., 2018). 

Carvalho et al. (2018) também verificou a frequência de 

uso destes medicamentos, encontrando 6% dos idosos utilizam 

algum AINE diariamente, 50% destes relatam consumo 

eventual e 44% dizem consumir raramente, por outro lado o 

desconforto gástrico ou efeito indesejável foi presente em 42% 

dos idosos entrevistados, enquanto que 58% da amostra afirma 

não sentir nenhuma reação. As formas mais relatadas de uso 

dos AINES foram por automedicação (48%) e prescrição 

médica (48%), sendo o restante indicados pelo farmacêutico 

(4%). VITOR et al. (2008) pontuam que a o ato de automedicar 

está presente no cunho social e cultural por 50% dos cidadãos 

brasileiros. LOYOLA et al. (2004) constataram que a falta de 

qualidade no setor de saúde e sua defasagem, bem como a 

dificuldade no atendimento e a facilidade do acesso aos 

medicamentos são fatores que motivam esta automedicação. 

Os diferentes problemas ocorrem especialmente em 

pessoas com predisposição, podendo surgir após meses de uso 

continuo ou em outros casos logo após a primeira semana de 

uso ininterrupto do medicamento (SILVA; LOURENÇO, 2014). 

Segundo Lima et al., (2016) verificou-se a relação existente 

entre escolaridade e os cuidados com a saúde em pacientes 

idosos e observou-se que a maior parte dos pacientes 

possuíam níveis baixos, o que pode gerar problemas na 

interpretação das informações sobre os medicamentos com 

maior risco de uso incorreto e consequentes problemas.     
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Tabela 4. Análise do uso de AINES  

Número 

de 

pacientes 

Medicamentos 

estudados 

Principais resultados Referência 

200 10 1. 33,5% possuíam 

ensino médio 

completo, 31,5% 

ensino médio 

incompleto, 

9,5% ensino 

superior; 

2. 23,5 % tinham 

HAS e 9,5% 

Diabetes; 

3. 38,7 % dos 

medicamentos 

utilizados eram 

AINES 

LIMA et al., 

(2016). 

Fonte: Adaptado de LIMA et al., (2016). 

 

Nos estudos de Lima et al., (2016) foi visto que entre os 

AINEs prescritos, 8,5% constavam na lista de medicamentos 

inapropriados para idosos, entre eles, cetoprofeno (56%), 

piroxicam (24%), meloxicam (12%) e naproxeno (8%). Estes 

medicamentos quando utilizados por idosos tem potencial de 

provocar efeitos colaterais superior aos benefícios e estão 

relacionados a reações adversas que são potencialmente 

ameaçadoras a vida (GORZONI et al., 2012). 
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Tabela 5.  Análise do uso de AINES  

Número 

de 

pacientes 

Medicamentos 

estudados 

Principais resultados Referência 

100 6 1. Faixa etária de 

maior uso foram 

entre 13-30 anos 

35% e de menor 

uso superior a 60 

anos 5%; 

2. Fontes para 

obtenção de 

informações 

foram médico 

30%, conta 

própria 20%, 

balconista 15 %, 

farmacêutico 5%. 

3. Alto custo de 

consulta e a 

demora no 

atendimento nos 

postos de saúde 

foram as 

principais causas 

de não procurar 

consulta prévia. 

4. 59 % usam ou 

irão usar por 

menos de 7 dias, 

19% de 8 a 15 

dias, 1% de 16 a 

30 dias e 21% 

farão uso por 

mais de 1 mês. 

SILVA; 

LOURENÇO, 

2014: 

Fonte: Adaptado de SILVA;LOURENÇO (2014). 
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SILVA; LOURENÇO, (2014) encontraram que o uso de AINES 

é comum em todas as idades e que especialmente na 

população idosa a necessidade de cuidados é fundamental, 

visto que com a idade há um declínio progressivo das funções, 

como as renais implicando na segurança do uso dos 

medicamentos. Ao passo que utilizam geralmente muitos 

medicamentos de uma vez. Adicionalmente foi verificado que 

muitos usuários ainda obtêm informações por conta própria ou 

sem auxilio de um profissional de saúde.    

Assim, o risco do uso de vários medicamentos ao mesmo 

tempo, além de impactar nos gastos com saúde, podem afetar 

o perfil terapêutico de outros medicamentos e influenciar no 

diagnóstico de outros problemas de saúde. É evidente, que o 

elevado consumo de AINES por idosos é resultado da sua 

condição de vida, mas merece atenção dobrada. Com o 

envelhecimento, diferentes condições fisiológicas são alteradas 

com destaque para: produção de suco gástrico diminuída; 

esvaziamento gástrico mais lento; teor de água total menor; teor 

de tecido adiposo total maior; menor quantidade de proteínas 

plasmáticas; diminuição da irrigação renal; filtração glomerular 

e secreção tubular; redução do fluxo sanguíneo e das 

atividades enzimáticas no fígado, entre outras, podem acarretar 

maior frequência de reações adversas a medicamentos, 

interações medicamentosas e alimentares (LIMA et al., 2016).  

As consequências da polifarmácia impactam diretamente 

no âmbito clínico, diagnóstico, terapêutico e 

farmacoeconômico. Esses fatores podem repercutir na 

qualidade de vida do paciente, assim como nos gastos em 
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saúde. A farmacocinética e farmacodinâmica dos 

medicamentos e as condições fisiológicas do envelhecimento. 

Castel-Branco et al., (2013) enfatiza que observados as 

interações medicamentosas o acompanhamento 

farmacoterapêutico torna-se fundamental, pois nesse podem 

ser monitorados os efeitos dos medicamentos e o aparecimento 

de complicações indesejáveis, visto que muitas vezes, embora 

as interações, ou efeitos colaterais o paciente necessita utilizar 

tal medicamento para sua condição de saúde, resultado assim 

em uma análise de custo benefício. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os medicamentos anti-inflamatórios são uma das 

classes de medicamentos mais utilizadas em todo o mundo e 

estão associados a efeitos benéficos e colaterais importantes, 

especialmente quando utilizados sem informações. Foi 

verificado que todas as classes etárias são usuários ativos 

desses fármacos, inclusive muitos usuários fazem uso 

diariamente, e os idosos são os principais afetados pelos efeitos 

colaterais e potenciais reações adversas no uso destes 

medicamentos, pois geralmente possuem muitos problemas de 

saúde e fazem uso de outros medicamentos.  

Os níveis de automedicação são elevados entre a 

população, o que representa um importante problema ainda a 

ser vencido. Associado a busca por informações e uso ainda 

ocorre ainda sem auxílio de um profissional de saúde.  

Foi visto que o farmacêutico é o profissional de formação 

clínica capacitado para prevenção de agravos e melhoria da 
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qualidade de vida dos usuários, representando um elo de 

cuidados essencial no uso de medicamentos, tratamento e 

prevenção de doenças. 
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RESUMO: O presente artigo relata a importância do sono para 
a preservação das condições homeostáticas para o 
funcionamento físico e psíquico do corpo. No entanto, o sono 
pode sofrer algumas alterações que levam a diversas 
interferências negativas em todos os órgãos e sistemas, e 
essas consequências não está limitada a fase em que se está 
dormindo. Os benzodiazepínicos estão entre os primeiros na 
linha de drogas que têm sido utilizadas nos últimos anos para 
tratar esses distúrbios, mas além de seus benefícios 
comprovados, possuem ocorrências significativas de efeitos 
colaterais. Por esse motivo, é tão importante a estimulação na 
condução de estudos que levem a encontrar alternativas que 
apresentem fins ansiolíticos eficazes, mas que consiga ao 
mesmo tempo amenizar os riscos de implicações, uma dessas 
práticas é a fitoterapia, que vem sendo bastante aprimorada 
para melhorar cada vez mais os benefícios para quem a utiliza, 
onde diversas espécies de plantas apresentam características 
farmacológicas capazes de controlar essas desregulações no 
sono. Tendo como exemplo, a Valeriana officinalis L, Matricaria 
Chamomilla L., e a Erythrina velutina, que são plantas que 
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possuem constituintes químicos próprios como flavonóides, 
alcalóides, triterpenos entre outros, que tem capacidade de 
tratar a ansiedade e distúrbios relacionados ao sono, sendo 
uma opção de método seguro e eficaz para essas patologias.  
 
Palavras-chave: Sono. Ansiolíticos. Fitoterapia. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O uso terapêutico de plantas medicinais possui origem 

nos primórdios da medicina e tem alcançado um crescente 

interesse popular, científico e institucional (REIS, et al, 2014). 

De acordo com o Ministério da Saúde, através da 

Resolução–RDC N° 14, de 31 de março de 2010, são 

considerados medicamentos fitoterápicos aqueles adquiridos 

de matérias-primas ativas vegetais, com eficácia e segurança 

validadas por meio de levantamentos sobre os conhecimentos 

populacionais dos fármacos, da forma que é utilizado, sobre sua 

documentação tecnocientífica ou as evidências clínicas. Não é 

considerado medicamento fitoterápico aquele que incluem na 

sua composição substâncias ativas isoladas, sintéticas ou 

naturais, nem as associações dessas com extratos vegetais 

(ROSA, et al, 2015). 

Neste cenário, é significativo que o uso da fitoterapia não 

se restrinja exclusivamente ao saber popular, mas também de 

forma importante para o conhecimento científico, e que haja 

aceitabilidade por parte dos profissionais de saúde (REIS, et al, 

2014). 

A pesquisa científica com as plantas medicinais começou 

com o conhecimento botânico após o estudo da sua 

composição e, em seguida, sua ação farmacológica, buscando 
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as informações sobre sua execução terapêutica e inexistência 

de toxicidade (PAULO, et al, 2009).  

Os primeiros indícios sobre a utilização de plantas 

medicinais foram descobertos no manuscrito egípcio “Ebers 

Papirus”, de 1.500 a.C., onde descreve os nomes, as doses e 

indicações dos usos das plantas para os tratamentos das 

doenças. (CAVALCANTE & REIS, 2018). 

No Brasil, a utilização de plantas no tratamento de 

doenças apresentou influências das culturas africana, indígena 

e europeia. Registros apontam que os primeiros médicos 

portugueses que vieram para cá, diante da escassez de 

medicamentos conhecidos por eles na Europa, foram obrigados 

a perceber desses os remédios vegetais utilizados pelos povos 

indígenas e sua extrema importância (ARAÚJO, et al, 2015). 

Reconhecendo que 80% da população dos países em 

desenvolvimento utilizavam práticas tradicionais nos serviços 

de saúde e que, em 85%, estavam presentes plantas ou 

preparações dessas, a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

por ocasião da 31ª Assembleia realizada em Alma-Ata no ano 

1978, deu início a um programa com ênfase no uso de plantas 

medicinais, com objetivo de alcançar “condições de saúde que 

permitissem aos povos do mundo levar uma vida social e 

economicamente produtiva” (FIUT, et al, 2018). 

Desde então, a OMS (1978) tem recomendado que os 

países membros, especialmente os em desenvolvimento, 

procurem ampliar o arsenal terapêutico para saúde pública 

através do aproveitamento das práticas de medicina caseira 

empregadas pelo povo (PINTO, et al, 2013). 

Atualmente, a fitoterapia é uma das técnicas de cuidado 

mais acessíveis à população, que une a educação popular com 

o saber médico (ALMEIDA, et al, 2018). 
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Apesar dessas recomendações, verifica-se que o uso 

das plantas medicinais nos serviços públicos de saúde ainda 

não é uma realidade nacional. Isso decorre pela falta de dados 

científicos sobre as espécies nativas ou a falta de 

sistematização dos dados já existentes. A falta de interesse 

político sinaliza que esta questão não é prioridade para os 

vários governos que se revezaram nas últimas décadas no 

Brasil. Enquanto a prática da fitoterapia voltada à demanda 

social não trouxer lucros, também não incentivará o 

investimento privado, que até o momento se destina a práticas 

mais lucrativas (PINTO, 2004). 

A população, muitas vezes, desconhece a existência de 

possível toxicidade comprovada em relação às plantas 

medicinais, bem como, não conhece a forma correta de cultivo, 

preparo, indicações e contraindicações, pois acreditam que, por 

serem plantas medicinais, a forma e quantidade usada não 

causam problemas e danos à saúde (SANTOS et al. 2011). 

 Segundo Fontenele e colaboradores (2013), outro 

problema enfrentado é a falta de conhecimento da fitoterapia 

pelos próprios profissionais de saúde. Estudos realizados 

mostram que um grande número desses profissionais não teve 

contato com a fitoterapia em sua formação acadêmica e 

informaram que seu conhecimento sobre plantas medicinais é 

baseado principalmente no entendimento popular dos 

pacientes e da comunidade, com ou sem interseção do saber 

científico. 

As frustações com o modelo da medicina convencional 

levam muitas pessoas a procurarem formas alternativas de 

tratamento, de modo que o número de profissionais que 

praticam outros modelos de cuidado e cura está em expansão 

(BARROS, 2006). 
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As Práticas Integrativas e Complementares (PIC) fazem 

parte de um campo de cuidados em saúde que engloba as 

racionalidades médicas vitalistas e práticas terapêuticas ditas 

integrativas e complementares em saúde, também definidas 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como Medicina 

Tradicional, Complementar e Alternativa (NASCIMENTO 

& WHO, 2013).  

Essas práticas são técnicas e saberes do cuidar de si e 

dos outros, que atuam com uma atenção humanizada, visando 

o princípio da integralidade, reequilíbrio por mecanismos 

naturais e de baixo risco, além de baixo custo para treinar 

profissionais da saúde. No Brasil, as PICs são regulamentadas 

pela Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares, que busca incentivar formas diferenciadas de 

produzir saúde e de melhorar a qualidade de vida da população 

(RANDOW, et al, 2016). 

 Desse modo, a OMS em vários de seus comunicados e 

resoluções estabeleceu o compromisso de incentivar os 

estados membros a formularem políticas públicas para uso 

racional e integrado das Medicinas Tradicionais e das 

Medicinas Complementares e Alternativas nos sistemas 

nacionais de atenção à saúde, bem como, para o 

desenvolvimento de estudos científicos para melhor 

conhecimento de sua segurança, eficácia e qualidade 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO, 

2016). 

No entanto, apesar do aumento exponencial de países 

membros da OMS que criaram alguma legislação permitindo a 

utilização das PICs em serviços de saúde, poucos realizaram a 

sua institucionalização, oficializando-as como políticas 

públicas. O Brasil foi um dos países membros da OMS que 

acatou suas preconizações, publicando a Portaria 971, em 
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2006, que criou a Política Nacional de Práticas Integrativas 

Complementares (PNPIC), no SUS. Essa política enfatiza a 

implantação das PICs no Ministério da Saúde e, por isso, a 

revisão da literatura em tela é fundamental para mapear a 

produção acadêmica sobre os usos, os tipos de cuidado e as 

políticas sobre estas PICs no nível de atenção primário em 

saúde, nos cenários nacional e internacional (CANTATORE, et 

al, 2015) 

Embora as PICs e as práticas de Promoção da Saúde, 

de um modo geral apresentam considerável crescimento no 

Brasil e no mundo, a sua institucionalização no ministério da 

saúde ainda está em processo de consolidação. Para existir a 

valorização dos novos procedimentos nos serviços de saúde 

seria preciso haver uma autenticação, por meio de evidência 

científica, da sua eficácia. (RANDOW, et al, 2016). 

Nos dias atuais a população está recorrendo às plantas 

medicinais, tendo em vista que, a maioria das pessoas está 

procurando um tratamento mais natural possível que não 

apresente tanta agressividade ao organismo, contudo deve-se 

ter uma atenção, pois pode ocorrer interação medicamentosa 

se utilizados de maneira errada e inconsequente, tendo em 

vista que possuem propriedades químicas em seus compostos 

(SANTANA & SILVA, 2015). 

Os medicamentos alopáticos são bem mais caros aos 

cofres públicos quando comparados ao tratamento com a 

fitoterapia, sendo essa uma das razões para o incentivo do 

Estado à pesquisa sobre a utilização das práticas integrativas, 

principalmente voltada as plantas medicinais e fitoterápicos 

(CAMPOS & MARQUES, 2017). 

Assim, à luz dos conhecimentos acerca das plantas 

medicinais e os benefícios que essas plantas podem agregar à 

população, enfatizamos a busca terapêutica para os distúrbios 
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do sono através da utilização dessas plantas. Embasado na 

premissa de que o sono é considerado um processo biológico 

complexo que se alterna com os períodos de vigília. Os estados 

de sono e vigília são mediados por modulações neuro-

hormonais, tais processos fisiológicos modificam a temperatura 

corporal, trabalho cardíaco e a produção hormonal (ZANUTO, 

et al, 2015) 

Devido ao elevado índice do uso de benzodiazepínicos 

(BNZDs), por exemplo, e a falta de conhecimento sobre plantas 

medicinais, estudos que busquem meios de auxiliar a 

disseminação desta prática são necessários. Em razão disso, o 

presente estudo teve como intuito contribuir para o aumento do 

conhecimento nesta área, tendo em vista que a fitoterapia é o 

meio mais acessível a população e mais viável ao Estado, 

economicamente, já que os medicamentos alopáticos são muito 

mais caros.  

Diversas plantas medicinais e medicamentos 

fitoterápicos já são utilizados e conhecidos na medicina para o 

tratamento do distúrbio do sono, como é o caso da Matricaria 

chamomilla L. (camomila), Valeriana officinalis L. (valeriana) e 

Erythrina mulungu (mulungu). Deste modo, o presente trabalho 

objetivou discorrer sobre o uso indiscriminado de ansiolíticos 

para o tratamento dos distúrbios do sono, bem como, validar as 

atividades terapêuticas de algumas plantas medicinais capazes 

de substituir esses medicamentos alopáticos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa bibliográfica foi desenvolvida por meio de 

uma revisão de literatura a cerca do uso indiscriminado de 

ansiolíticos para o tratamento dos distúrbios do sono, bem 

como, sobre as atividades terapêuticas de algumas plantas 
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medicinais capazes de substituir esses medicamentos 

alopáticos. Para tanto, foram analisados 33 artigos científicos 

publicados nas bases de dados LILACS, Scielo e PubMed, 

desses 11 foram selecionados por conter informações 

específicas das plantas sobre sua ação ansiolítica.   

Na pesquisa, foram consideradas todas as publicações 

disponibilizadas como texto completo e gratuito nas bases de 

pesquisa, independente do idioma e do fator de impacto da 

Revista, os artigos selecionados com atividade terapêutica 

encontram-se entre os anos de 2012 a 2018. 

Os descritores utilizados na consulta foram os nomes 

científicos das plantas medicinais cujas ações são conhecidas 

popularmente, como: “mulungu” ou “Erythrina verna” 

“camomila” ou “Matricaria chamomilla”, “valeriana” ou 

“Valeriana officinalis”, “uso indiscriminado de 

benzopiazepínicos”, “distúrbios do sono”, assim como, seus 

respectivos termos em inglês. 

Para serem incluídas nesse estudo, as pesquisas 

presentes na literatura nacional e internacional tinham que 

respeitar os seguintes critérios: 1. Apresentar ano de publicação 

entre 2013 a 2019; 2. Descrever atividades biológicas das 

espécies em estudo que pudessem indicar algum benefício ao 

homem seja de uma forma terapêutica. 

Os critérios de exclusão foram: os artigos que continham 

informações sobre outras atividades terapêuticas que não 

fossem as de objeto do estudo.  

Após a coleta do material, foi realizada a leitura, onde foi 

verificado se as informações principais para esse trabalho 

foram abordadas, todo o material foi analisado criteriosamente 

a fim de estabelecer uma compreensão e conexão com as 

informações obtidas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Distúrbios do sono 

 

O sono é definido como um estado que tem como 

objetivo a conservação e restabelecimento de energia. O 

mesmo tem a melatonina como hormônio principal interferindo 

não apenas no ciclo sono-vigília, mas também em outros 

mecanismos homeostáticos como a secreção do cortisol, 

hormônio do crescimento e hormônios esteroides sexuais 

(ROSSI, et al, 2017). 

Representando papel de fundamental importância para a 

preservação das condições homeostáticas e para o 

funcionamento físico e psíquico, sua qualidade e quantidade 

são essenciais para o desempenho das funções cerebrais e 

orgânicas. Desta forma, fatores que interferem no sono 

determinam repercussões significativas na vida do indivíduo 

(PAMPOLIM, et al, 2016). 

A maioria dos adultos dorme de 7 a 8 horas por noite, 

porém a estrutura interna do sono varia entre os indivíduos 

sadios e de acordo com a idade. Os lactentes e idosos são os 

mais atingidos nas interrupções do sono (ARAÚJO & LIMA, 

2016). 

Os distúrbios de sono compreendem uma vasta gama de 

condições clínicas capazes de interferir negativamente em 

todos os órgãos e sistemas.  As consequências são inúmeras e 

não limitadas à fase em que estamos dormindo; pelo contrário, 

os distúrbios de sono causam importantes repercussões 

também no período da vigília, comprometendo a qualidade de 

vida e contribuindo para o surgimento de muitas doenças 

(DRAGER, et al, 2018). 
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O que explica a necessidade de os profissionais da 

saúde atualizarem seus conhecimentos sobre as alterações 

que ocorrem no, assim como os fatores que interferem na sua 

qualidade, tais como doenças clínicas, morbidades 

psiquiátricas e eventos psicossociais (BARBOSA, et al, 2016). 

 

 

Uso indiscriminado de ansiolíticos no tratamento dos 

distúrbios do sono  

 

No mundo contemporâneo está havendo um excesso de 

consumo de medicamentos pela população, gerando um 

enorme problema de saúde pública. A classe dos BZDs são um 

dos mais prescritos nos dias de hoje, sendo utilizado no 

tratamento de diversas doenças, na qual se destaca seu uso 

nos serviços de atenção primária a saúde. É de extrema 

importância lembrar que o uso crônico destes medicamentos 

pode causar severos problemas desde alteração na estrutura 

do sono a dependência e até mesmo perda da memória em 

longo prazo (MOURA, et al, 2016). 

Geralmente os benzodiazepínicos são os medicamentos 

escolhidos e utilizados para o tratamento da insônia, sendo tal 

quadro caracterizado por uma condição de insatisfação na 

qualidade e quantidade que está inadequada do sono, 

apresentando assim uma dificuldade de iniciar ou manter e até 

mesmo acordar muito antes do horário que desejaria e não 

conseguir voltar a dormir. Podendo gerar vários problemas na 

vida diária do indivíduo, ocasionado pela fadiga, como por 

exemplo, problemas de concentração e de memoria (COSTA, 

2014). 

A classe dos benzodiazepínicos está no topo da lista dos 

medicamentos mais consumidos no mundo, sendo uma classe 
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que possui ação depressora do SNC – Sistema Nervoso 

Central- tem ação hipnótica, miorrelaxante, anticonvulsivante e 

é utilizado para o controle da ansiedade e para o combate a 

distúrbios do sono, porém pode causar  sérios riscos a saúde 

do indivíduo quando utilizado de forma irresponsável (MOURA, 

et al, 2016). 

O uso deste fármaco sem a devida orientação 

profissional pode acarretar em diversos efeitos maléficos ao 

paciente, dentre eles a dependência, tolerância, interação 

medicamentosa como também intoxicação, não podemos 

deixar de frisar que essa substancia podem ser um fator de risco 

e porta de entrada para outras drogas (SILVA, et al, 2018). 

Segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde, o 

número de medicamentos prescritos, vendidos e dispensados 

de forma errada, ultrapassam a margem dos 50%, em especial 

os psicotrópicos. Em algumas situações a prescrição dos BZD 

sucede como a primeira opção no tratamento de alguns 

distúrbios que poderia simplesmente ser substituído por 

alternativas, a exemplo o tratamento com plantas medicinais 

(SILVA, 2015). 

 

 

Plantas medicinais com atividades para tratamento dos 

distúrbios do sono 

 

O Brasil possui uma grande diversidade vegetal, nela 

podemos encontrar a Valeriana officinalis L., também conhecida 

como Valeriana, constituída das propriedades químicas como 

flavonóides, alcalóides, monoterpenos, sesquiterpenos, ácidos 

carboxílicos, valpotriatos, ácido gama-aminobutírico (GABA), 

tirosina, arginina, glutamina, aminoácidos e ente outros, sendo 
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bastante utilizada no tratamento de ansiedade e distúrbio do 

sono (VIDAL E TOLEDO, 2014). 

Na Tabela 1, apresentamos um breve resumo dos artigos 

estudados nesse artigo. 

TITULO ANO AUTORES 

Valeriana officinalis L., no tratamento da insônia 

e ansiedade. 
2014 

VIDAL, R. J. L.; 

TOLEDO, C. E. M 

Avaliação da implantação de valeriana 

officinalis l. e sua utilização em ex-usuários de 

benzodiazepínicos do distrito sanitário ii, em 

Recife-pe. 

2014 COSTA, E. M. 

Os efeitos do extrato de camomila na qualidade 

do sono em idosos: um ensaio clínico. 
2017 

 

 ADIB-

HAJBAGHERY. M.; 

MOUSAVI S.N. 

 

MONOGRAFIA DA ESPÉCIE Matricaria 

chamomilla L. (= Chamomilla recutita (L.) 

Rauschert, CAMOMILA). 

2015 
MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. 

Efeito do extrato aquoso de camomila 

(Chamomilla recutita L.) na prenhez de ratas e 

no desenvolvimento dos filhotes. 

2013 

 

ARRUDA, J.T.; 

APPROBATO, F.C.; 

MAIA, M.C.S.; 

SILVA, T.M.; 

APPROBATO, M.S.  

Terapias alternativas do SUS: uso de camomila 

alemã para o tratamento de dispepsia e 

flatulência. 

2014 

UETA, B. M.; 

IRENO, C.; SILVA, 

A. M. 

Hipnoindutores e insônia. 2012 POYARES, D. 

Emprego do plasma de descarga por barreira 

dielétrica (dbd) na inativação de fungos e na 
2017 

 

ESIO, F 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adib-Hajbaghery%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29154054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adib-Hajbaghery%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29154054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mousavi%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29154054
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superação de dormência em sementes de 

erythrina velutina willd 

Alcalóides de Erythrina velutina Willd: 

Caracterização por cromatografia gasosa e 

líquida acoplada a espectrometria de massas, 

2018 LORENNA, N 

Erythrina mulungu Mart. ex Benth e Erythrina 

velutina Willd. – Aspectosfarmacológicos e 

perspectiva antroposófica de plantas brasileiras, 

2016 

PALUMBO, C,F,G.; 

GARDIN, N.E.; 

NAKAMURA, M.U. 

Erythrina mulungu – descrição botânica e 

indicações clínicas a parti da antroposofia. 
2016 

SCHLEIER, R.; 

QUIRINO, C.S.; 

RAHME, S. 

 

 

 Valeriana é uma planta de origem Europeia e Asiática e na 

América do Norte foi naturalizada. Pertence à família 

Valerianaceae, ordem Dipsacales e inclui mais de 250 

espécies. A espécie de Valeriana mais comum e utilizada na 

terapêutica é a Valeriana officinalis, apesar de outras como, por 

exemplo, a V. edulis (Valeriana mexicana) e V. wallichii 

(Valeriana indiana) também serem utilizadas (COSTA, 2014). 

 Em estudo realizado por Poyares e seus colaboradores no 

ano de 2012, observou que a valeriana quando administrada 

aos ratos inibiu o desenvolvimento da síndrome de abstinência, 

na qual resultaram na remoção do uso de diazepam depois 

longos períodos de administração. 

 Outra espécie muito utilizada para os distúrbios do sono é 

a Matricaria chamomilla L., popularmente conhecida como 

camomila, pertence a família Asteraceae, a mesma possui 

diversas sinonímias botânicas, a exemplo da Chamomilla 

recutita (L.) Rauschert, Matricaria recutita L. e Chamaemelum 

chamomilla (L.). Já seu aspecto geral apresenta ramo e 
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detalhes da inflorescência e suas partes constituintes 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 A camomila possui diversos compostos químicos, por 

exemplo, os polissacarídeos, os ésteres bicíclicos, os 

flavonóide, tricomonicidas, e a apigenina. Possui propriedades 

terapeuticas, tais como: tônica, refrescante, antiinflamatória, 

antivirótica, antioxidante, bacteriostática, antimicrobiana 

carminativa, espasmolítica, cicatrizante, analgésica, 

imunoestimulante, emenagoga, ansiolítica e sedativa 

(ARRUDA, et al, 2013; UETA, et al, 2014). 

 No estudo de Adib-Hajbaghery e Mousavi, em 2017, eles 

utilizaram uma amostra com sessenta idosos, na faixa etária de 

60 anos ou mais e que moravam no lar de idosos de Kahrizak, 

Karaj, Irã, eles foram colocados aleatoriamente em grupo de 

controle e de tratamento. O grupo que estava com tratamento 

recebeu cápsulas de extrato de camomila, contendo 200 mg, 

duas vezes ao dia por 28 dias seguidos, enquanto o grupo 

controle recebeu cápsulas de farinha de trigo, na mesma 

concentração e da mesma maneira. Concluiu que, o uso 

do extrato de camomila pode melhorar significativamente a 

qualidade do sono.  

A Erythrina spp. É um gênero botânico que faz parte da 

família Leguminoseae (Fabaceae), com mais de cem espécies, 

presentes em regiões tropicais e subtropicais de ambos os 

hemisférios. Suas características principais são por ser árvores 

de porte médio, com madeira mole, flores grandes, vistosas, 

vermelhas ou alaranjadas. O seu nome Erythrina vem do grego 

erythros, que tem como significado vermelho, em relação à cor 

das flores de diversas espécies deste gênero.  (SCHLEIER, et 

al, 2016). 

São conhecidas popularmente como mulungu, suinã, 

canivete, corticeira, pau-de-coral, sanaduí, sanaduva, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mousavi%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29154054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mousavi%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29154054
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saranduba, maçaranduba e bico-de-pássaro.  É uma espécie 

que possui resistência à seca, é rústica e de rápido crescimento 

(LORENZI; MATOS, 2008). 

O gênero é bastante apercebido devido à sua produção 

de alcalóides, flavonóides, triterpenos e esteróides que 

expressam uma elevada utilidade farmacológica, plantas desse 

gênero são as principais fontes de alcalóides tetracíclicos. Essa 

espécie apresenta atividade sedativa, anticonvulsivante e 

anestésica (LEAL, 2018) 

Teixeira & Silva e colaboradores em 2008 avaliaram 

efeitos semelhantes aos benzodiazepínicos do extrato alcoólico 

das folhas da E. velutina para memória, ansiedade e epilepsia 

em modelos animais, expressaram que o extrato atuou na 

aquisição de memória, mas não teve efeito na consolidação ou 

recuperação de fases de memória no tratamento agudo (10 

mg/kg); apresentou ação ansiolítica (20 mg/kg) e efeitos 

anticonvulsivantes no tratamento agudo (100 mg/kg). De acordo 

com esses resultados, concluíram que os efeitos similares aos 

benzodiazepínicos, podem ser interpretados pela interação 

entre o extrato da E. velutina e os circuitos GABAérgicos 

  Estudos realizados por Flausino e colaboradores  em 

2007 com extratos de flores da E. mulungu, foi analisado os 

efeitos ansiolíticos desse extrato bruto via oral agudo (100 a 400 

mg/kg) e via oral crônico (50 a 200 mg/kg por 21 dias) 

observaram também nos alcaloides eritrínicos isolados: 11-

hidroxi-eritravina, eritravina e alfa-hidroxi-erisotrina. Portanto, 

comprovaram que os alcaloides presentes em extratos 

hidroalcoólicos são os responsáveis pelos efeitos ansiolíticos 

observados em todos os estudos anteriores. 
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CONCLUSÃO   

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma 

análise referente ao aumento nos casos de distúrbios do sono, 

e como o tratamento discriminado do uso de benzodiazepínicos 

pode levar a transtornos maiores. Podendo ser evitado o surto 

desses casos com o uso da fitoterapia, que vem sendo bastante 

aprimorada para melhorar cada vez mais os benefícios para 

quem a utiliza, onde diversas espécies de plantas apresentam 

características farmacológicas capazes de controlar essas 

desregulações no sono, e com o uso correto não acarreta danos 

ao paciente. 
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RESUMO: A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença 
crônica de maior prevalência em idosos, que tem como principal 
meio de tratamento o uso de medicamentos. A eficácia da 
utilização dos medicamentos prescritos a esta condição, no 
entanto, está diretamente associada à adesão ou não do 
tratamento. A adesão são as maneiras que um paciente tem 
diante das recomendações médicas ou de outros profissionais 
de saúde quanto ao uso de medicamentos ou mudanças do 
estilo de vida. A evidente revisão visou estudar fatores de 
adesão, reconhecer os métodos utilizados para sua avaliação e 
as estratégias de adesão recomendadas, sendo avaliados a 
partir de indicadores utilizados para mensurar a adesão. 
Realizou-se uma busca bibliográfica exploratória a partir dos 
termos “tratamento medicamentoso” e “adesão à medicação” 
na composição de descritores e seguidos para análises de 
inclusão e exclusão por título, ano de publicação, objetivo e 
estudos com hipertensos. A pesquisa possibilitou a seleção de 
doze artigos dispostos no quadro. Conclui-se que a situação 
conjugal, a escolaridade, a situação socioeconômica e a faixa 
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etária, como principais fatores citados e a importância dos 
estudos destes fatores assim como o aprimoramento dos 
métodos utilizados para tal análise, também enfatizando uma 
maior atuação dos profissionais da saúde, em especial o 
farmacêutico com seu conhecimento farmacoterapêutico. 
Palavras-chave: Idosos. adesão à farmacoterapia. assistência 

farmacêutica. hipertensão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população é uma realidade mundial e, 

atualmente, a diversidade das capacidades e necessidades de 

saúde dos adultos maiores não é aleatória, e sim advinda de 

eventos que ocorrem ao longo de todo o curso da vida e, 

frequentemente, são modificáveis e, ao contrário do que se 

pensa, o envelhecimento tem muito menos influência nos 

gastos com atenção à saúde do que outros fatores, tais como 

os altos custos das novas tecnologias médicas (OMS, 2015). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2019) atualmente, a população idosa ultrapassa os 

29 milhões e a expectativa é que, até 2060, este número suba 

para 73 milhões com 60 anos ou mais, devendo chegar a 25,5% 

da população brasileira no referido ano. A Organização Mundial 

de saúde (OMS) (2019), no entanto, considera um país 

envelhecido quando 14% da sua população possuem mais de 

65 anos. No Brasil, isto levará pouco mais de duas décadas, 

assim sendo considerado um país velho em aproximadamente 

2032, quando 32,5 milhões dos mais de 226 milhões de 

brasileiros alcançarão essa idade. 
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O crescente fenômeno do envelhecimento populacional 

aumenta consequentemente a prevalência de doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT), comuns entre os idosos, dentre as 

quais destaca-se a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

(BARRETO; CARREIRA; MARCON, 2015). Nesse contexto, 

entre as metas divulgadas pela OMS (2019) para a população 

idosa destaca-se o controle das DCNT, do impacto de 

pandemias de influenza e dos cuidados na atenção primária, 

entre outros.  

A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 

elevação sustentada dos níveis pressóricos, com valores 

maiores ou iguais a 140 e/ou 90 mmHg, e associada a distúrbios 

metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-

alvo, que se agravada pela presença de outros fatores de risco, 

como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose 

e diabetes mellitus. A avaliações clínica e laboratorial permitem 

o diagnóstico correto da condição e possibilita a escolha da 

melhor terapêutica para o paciente, incluindo medidas 

farmacológicas e não farmacológicas (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2019).  

Entre as medidas farmacológicas há várias opções 

farmacoterapêuticas disponíveis e cujo uso é orientado pela 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (SBC) (2019), 

tais como diuréticos, bloqueadores beta-adrenérgicos, alfa 

bloqueadores, vasodilatadores direto, bloqueadores de canal 

de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina, 

antagonista do receptor de angiotensina II, entres outros, que 

podem ser utilizados em monoterapia ou em associação 

(SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, 2018). 
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Quando se considera a utilização de medicamentos anti-

hipertensivos em idosos é importante considerar o contexto da 

adesão à farmacoterapia, que na língua inglesa é encontrada 

sob dois termos - adherence e compliance. O termo compliance 

pode ser traduzido como obediência à recomendação da 

prescrição, já o termo adherence, traduz-se como aderência ou 

adesão, termo utilizado para expressar uma escolha do 

paciente de adotar ou não uma determinada recomendação do 

prescritor (TRAUTHMAN et al., 2014). 

      A Assistência Farmacêutica visa a assegurar o acesso da 

população aos medicamentos a partir da promoção do uso 

correto deles, a fim de garantir a integralidade do cuidado e a 

resolutividade das ações em saúde. Compreende-se então que 

a assistência farmacêutica dispõe da interação entre o paciente 

e farmacêutico, possibilitando desenvolver recepções do 

paciente e assim atuando em uma melhor adesão ao seu 

tratamento. Fazendo-se de grande importância qualificar os 

farmacêuticos a atenção integral a prática clínica, a fim de 

proporcionar o cuidado eficaz ao paciente (BRASIL, 2014). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo 

realizar uma revisão narrativa da literatura sobre a adesão ao 

tratamento farmacológico da hipertensão em idosos 

abrangendo, assim, aspectos metodológicos relacionados à 

verificação da adesão.  

 

METODOLOGIA 

 

Para elaboração deste trabalho, adotou-se a 

metodologia a pesquisa bibliográfica exploratória, na 
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modalidade de revisão narrativa, com uma síntese qualitativa 

dos trabalhos encontrados.  

Para a busca bibliográfica foram utilizados os seguintes 

descritores: “tratamento medicamentoso”; “adesão à 

medicação”. Realizou-se então um levantamento de dados, 

utilizando-se as bases de dados pelo SciELO e Lilacs, em busca 

de artigos publicados em revistas indexadas e disponível de 

forma completa para acesso aberto.  

Os artigos utilizados foram lidos na íntegra e para a 

análise de inclusão foram utilizadas as seguintes variáveis: 

título, ano de publicação, objetivo, estudos com hipertensos. 

Todos os trabalhos foram publicados nos idiomas português ou 

inglês em período de publicações entre 2014 a 2019. 

 

RESULTADOS 

 

Para a produção do presente trabalho foram 

selecionados doze artigos, cujo demostraram conteúdos 

adequados ao desenvolvimento de tal. 

Estudos que estimem a adesão ao tratamento de 

doenças crônicas na população brasileira são importantes para 

subsidiar políticas e práticas em saúde voltadas a melhorar o 

acesso e uso racional de medicamentos (TAVARES et al., 

2016). As pesquisas utilizadas nesta revisão apresentaram 

sumariamente, entre outros, o objetivo de identificar os fatores 

determinantes da adesão ao tratamento da Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), indicando, de maneira geral, que a adesão ao 

tratamento anti-hipertensivo ainda é insuficiente. Além disso, 

observa-se pelos resultados dos estudos selecionados a 

evidência de adesão e não adesão e sua associação a estes 
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fatores assim como a faixa etária do paciente, a participação da 

família e dos profissionais de saúde, condições 

socioeconômicas entre outros. 

 

Quadro 1. Principais Resultados dos artigos selecionados. 

Autores Revista e 

ano de 

publicação 

Tipo de 

estudo 

Principais 

resultados 

AIOLFI, 

C. R. et 

al. 

Revista 

Brasileira de 

Geriatria e 

Gerontologia, 

2015. 

Transversa

l 

exploratóri

o. 

Diferença 

significativa entre 

adesão ao 

tratamento 

farmacológico na 

faixa etária 

também nos idosos 

com algum déficit 

cognitivo e 

possível influência 

positiva dos 

cuidadores e 

membros 

familiares na 

adesão ao 

tratamento 

farmacológico. 

AQUINO, 

G. A. et 

al. 

Revista 

Brasileira de 

Geriatria e 

Estudo 

transversal 

de base 

Associação da 

baixa adesão às 

condições 

socioeconômicas, 
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Gerontologia, 

2017. 

populacion

al. 

o uso de maior 

número de 

medicamentos e o 

acesso aos 

medicamentos. 

BARRET

O, M. S. 

et al. 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem, 

2015. 

Descritivo 

de corte 

transversal

. 

Evidência de não 

adesão de 42,65% 

dos indivíduos com 

HAS 

acompanhados 

pela atenção 

primária e 

determinadas 

características 

biológicas, 

socioeconômicas e 

de 

acompanhamento 

à saúde associam-

se a não adesão ao 

tratamento 

medicamentoso. 

BEZERR

A, A. S. 

M.; 

LOPES, 

J. L.; 

BARROS

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem, 

2014. 

Transversa

l 

exploratóri

o. 

Os fatores que 

interferem na 

adesão são: a 

procedência, a 

avaliação do 

controle dos níveis 

pressóricos, 
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, A. L. B. 

L. 

sentimento para 

abandono do 

tratamento e 

aceitação da 

doença. 

DELLAM

ORA, E. 

C. L. et al. 

Cadernos de 

Saúde 

Pública, 

2017. 

Revisão 

crítica da 

literatura. 

Adequação de 

medidas de 

assistência ao 

paciente em 

análises de fatores 

associados a 

“persistência” da 

adesão. 

FERREIR

A, R. S. 

S.; 

GRAÇA, 

L. C. C.; 

CALVINH

O, M. L. 

S. E. 

Revista de 

Enfermagem 

Referência, 

2016. 

Descritivo, 

observacio

nal e 

transversal

. 

Importância e os 

impactos das 

medidas não 

farmacológicas 

permitindo 

aumentar a 

eficácia do 

tratamento da 

hipertensão 

arterial. 

FREITAS

, J. G. A; 

NIELSON

, S. E. O; 

PORTO, 

C. C. 

Revista 

Sociedade 

Brasileira de 

Clínica 

Médica, 

2015. 

Revisão 

integrativa 

da leitura. 

Dificuldades na 

criação de 

métodos de 

avaliação da 

adesão que seja 

prático, 
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abrangente e de 

baixo custo. 

GEWEH

R, D. M. 

et al. 

Saúde em 

Debate, 

2018. 

Transversa

l 

exploratóri

o. 

Associação do 

civil, renda familiar 

e menores 

escolaridades 

associadas a 

diminuição da 

adesão ao 

tratamento. 

HANUS, 

J. S. et al. 

Revista Acta 

Paulista de 

Enfermagem, 

2015. 

Transversa

l 

exploratóri

o. 

Melhores escores 

de qualidade de 

vida presentes nos 

indivíduos 

hipertensos que 

apresentaram alta 

adesão a 

medicação e os 

piores escores 

presentes nos 

indivíduos de não 

adesão extrema e 

limítrofe a não 

adesão total. 

RESEND

E, A. K. 

M. et al. 

Revista de 

Enfermagem 

UFPE On 

Line, 2018. 

Descritiva 

e 

exploratóri

a. 

Interferência da 

adesão pelo 

aumento da idade, 

o apoio cônjugue, 

nível de 
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escolaridade, 

apoio familiar e a 

acessibilidade aos 

serviços de saúde. 

RIOS, M. 

C. et al. 

Revista de 

Ciência 

Farmacêutica 

Básica e 

Aplicada, 

2015. 

Pesquisa 

descritiva e 

exploratóri

a. 

Fatores de não 

adesão ao 

tratamento como 

esquecimento e 

percepções 

individuais das 

idosas sobre a 

farmacoterapia. 

SANTOS, 

G. S.; 

FILONI, 

E.; 

ALVES, 

V. L. S. 

Estudos 

Interdisciplina

res sobre o 

Envelhecime

nto, 2015. 

Transversa

l de base 

populacion

al. 

 

A significância do 

manual de 

orientações para 

hipertensão. 

Fonte: pesquisa direta, 2019. 

 

FATORES DETERMINANTES DA ADESÃO À 

FARMACOTERAPIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA  

 

A figura abaixo identifica variados fatores de estudos que estão 

associados à adesão ao tratamento farmacoterapêutico da 

HAS, envolvendo aspectos socioeconômicos, assistenciais de 

serviços de saúde, características de pessoas e do próprio 

tratamento. Muitas desses fatores podem ser prevenidos ou 
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retardados por comportamentos adequados e controle de eficaz 

(OMS, 2015). 

 

Figura 1. Fatores associados à adesão ao tratamento. 

Fonte: PNAUM, 2014 apud TAVARES et al., 2016, p.4. 
 

A Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do 

Uso Racional de Medicamentos no Brasil (PNAUM) tem como 

objetivo de avaliar o acesso, a utilização de medicamentos e a 

promoção do uso racional de medicamentos pela população 

brasileira, além de avaliar a organização da Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Possibilitando elaborar análises relacionadas às 

diferentes dimensões como: a seleção de indicadores de 

racionalidade do uso de medicamentos; o estudo de variáveis 

relativas à adesão ao tratamento medicamentoso e aos 
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cuidados com doenças de alta prevalência; e maior 

compreensão em termos da organização da Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica, entre outras perspectivas 

(BRASIL, 2016). 

A partir dos principais resultados dos artigos selecionados 

(Quadro 1) em relação aos fatores associados à adesão ao 

tratamento (Figura 1), analisa-se que: a polimedicação foi citada 

em apenas um dos artigos estudados, bem como a percepção 

de saúde e o acesso aos medicamentos; já a renda familiar, 

faixa etária, escolaridade e situação socioeconômica foram 

fatores citados em apenas dois dos artigos analisados; a 

situação conjugal, por sua vez, foi citada em três artigos. O 

resultado mais pertinente foi a indicação da       atenção à saúde 

do paciente com o acesso a assistência e da participação do 

profissional como principal fator determinante da adesão. Mas 

cabe cautela em relação aos resultados, visto que foi observado 

uma variação sócio demográfica das amostras e dos tipos de 

estudos que possivelmente acarrete a um viés de pesquisa. 

Com o processo natural de envelhecimento destacam-se 

indicadores sócios demográficos, o déficit cognitivo e baixo 

nível de escolaridade como fatores que tornam- se limitador 

para administração e adesão medicamentosa das doenças 

incidentes nessa faixa etária. Este processo natural provoca 

também limitações funcionais que modificam em exclusivos 

aspectos físicos e cognitivos do idoso, dificultando assim 

práticas relacionadas ao autocuidado, como por exemplo, 

hábitos alimentares adequados, prática de atividades físicas e 

até mesmo a própria adesão ao tratamento, promovendo 

condições favoráveis de saúde (ARRUDA et al, 2015). 



ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA HIPERTENSÃO EM IDOSOS: 

UMA REVISÃO NARRATIVA 

 
 

A baixa condição socioeconômica, além de estar associada a 

maior prevalência de doenças crônicas, também é um fator 

limitante para acesso ao tratamento e para aquisição de 

medicamentos cujo caracteriza influencia na adesão ao 

tratamento. Destacam-se como principais particularidades 

desta condição o custo, efeitos adversos, esquemas 

terapêuticos complexos e tratamento prescrito por tempo 

indeterminado. Portanto o tratamento farmacológico deve ser 

efetivo, ter pouco ou nenhum efeito adverso e não interferir 

negativamente na qualidade de vida, ao contrário, pode 

acarretar no abandono do tratamento ou que o paciente faça-o 

de forma irregular (CESARINO et al., 2017). 

 A não adesão ao tratamento em maiores situações é tida como 

intencional ou voluntária ao paciente.  Essa não adesão 

objetiva-se muitas vezes pela falta do conhecimento dos 

pacientes sobre os fatores de adesão e não adesão ao 

tratamento anti-hipertensivo e a privação da Promoção a Saúde 

para a prevenção da HAS entre os idosos relacionando a 

ocorrência das doenças crônicas com aumento da longevidade 

e estilo de vida dos pacientes. Outro fator pontuado é o acesso 

inadequado aos medicamentos anti-hipertensivos, assim como 

a falta do acompanhamento terapêutico correto, tanto pelos 

profissionais de saúde como para os familiares e cuidadores do 

paciente, visto que há uma grande relação a interações de 

medicamento e não basta ofertar o medicamento se o mesmo 

não for orientado e utilizado corretamente pelo paciente 

(SOUZA; YAMAGUCHI, 2015). 

Por uma pesquisa realizada, o ato de não tomar o medicamento 

no horário determinado na prescrição foi tida como a principal 

causa da não adesão entre os pacientes estudados e o ato do 
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esquecimento de tomar o medicamento foi relatado como a 

segunda causa, contribuindo para o comportamento de baixa 

adesão do tipo não intencional de mais da metade dos 

pacientes. Poucos pacientes apresentaram comportamento do 

tipo intencional, em que o paciente toma a decisão de parar de 

usar o medicamento quando se sente bem ou quando se sente 

mal com o seu uso. Observaram também um nível elevado de 

adesão ao tratamento farmacológico anti-hipertensivo e 

nenhuma aparência de nível baixo de adesão à terapia 

medicamentosa apesar disso, houve uma variação significativa 

de pacientes que apresentaram uma adesão mediana à terapia 

medicamentosa (RIBEIRO; BATISTA, 2015). 

 Tavares et al. (2016) relata em pesquisa que pacientes que 

estavam em uso de cinco medicamentos ou mais apresentaram 

2,4 vezes mais baixa adesão e que em muitos casos podem ter 

relações a interações medicamentosas. 

O acesso a medicamentos no Brasil ainda é um problema a 

adesão farmacologia, apesar de obter diversas políticas para 

sua oferta gratuita. É suposto que em situação de adequada 

assistência, fatores relacionados aos aspectos individuais 

perdem influência na determinação da não adesão e poucos 

são os estudos avaliativos da adesão à farmacoterapia em um 

cenário de total disponibilidade de medicamentos e devida 

assistência. Assim, pesquisas envolvendo maior número de 

participantes e diversificação na mensuração da adesão ainda 

são necessárias, para compreender detalhadamente a os 

fatores assistências da adesão ao tratamento das doenças 

crônicas, que possuam papeis importante para a adesão em 

especial de tratamentos farmacológicos (MANSOUR; 

MONTEIRO; LUIZ, 2016). 
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O paciente é um indivíduo isolado pronto para receber e 

assimilar automaticamente o que se torna adequado às 

condições dele em termos técnicos, no entanto precisa-se 

compreender que ele está inserido em um contexto sócio 

cultural e possui suas peculiaridades, devendo respeitar suas 

crenças, costumes e percepções, não apenas a respeito da 

doença, mas do profissional de saúde, do medicamento que 

ingere, que passa a fazer parte de seu cotidiano. Evidencia-se 

também o fundamental papel da família e do cuidador como 

fatores importantes no processo de adesão ao tratamento da 

hipertensão. Outro fator discutido é a dificuldade na 

comprovação das ações terapêuticas não farmacológicas em 

aderência a longo prazo por parte dos hipertensos, o que torna 

os medicamentos a forma preferencial de tratamento, e apesar 

da preferência ainda sofrem limitações devido aos efeitos 

adversos e ao custo (PEREIRA, 2015). 

Gewehr et al. (2018) em pesquisa a não adesão ao tratamento 

e o acesso aos medicamentos, no entanto ressaltam que o uso 

correto de tratamentos medicamentosos e de outras estratégias 

terapêuticas para a HAS se fazem necessárias e evidencia a 

importância da organização e planejamento da equipe para a 

organização do cuidado a esses usuários, incluindo o 

acompanhamento farmacoterapêutico. 

Conforme Peres e Pereira (2015), a literatura é pródiga em 

abordar o problema da baixa adesão em hipertensos, no 

entanto, são encontrados poucos estudos demonstrando o 

efeito do cuidado farmacêutico na hipertensão arterial 

residente. E afirmam que o cuidado farmacêutico desenvolve 

um melhor controle da pressão arterial, a adesão ao tratamento 

e a qualidade de vida dos pacientes. Assim, compreende 
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essencial manter o contato entre o farmacêutico com o 

paciente, promovendo então o desenvolvimento do cuidado 

farmacêutico. No entanto há grandes evidências da falta de 

serviços farmacêuticos em especial a monitorização terapêutica 

do paciente e revisão da farmacoterapia.  

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA ADESÃO DE 

TRATAMENTOS MEDICAMENTOSOS 

 

Os tipos de estudos epidemiológicos mais atribuídos nos 

trabalhos avaliados foram os transversais e descritivos e o 

observacional pouco utilizado. Confirmando como principal 

instrumento de avaliação os questionários. 

A avaliação da adesão medicamentosa pode ocorrer em 

diferentes etapas sendo desde o consultório médico, passando 

pela aquisição na farmácia e ao uso em domicílio. Constituindo 

assim duas categorias de métodos: o indireto e o direto (HORI, 

2018). 
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Quadro 2. Métodos de avaliação da adesão a terapia 
medicamentosa 

Fonte: HORI, p.18, 2018. 
 

Não há um método de referência para a avaliação da adesão à 

medicação, pois falta de padronização de tais. A adesão pode 

ser avaliada para um mesmo problema de saúde com diferentes 

métodos, definições e critérios, tornando árdua e talvez inviável 

a comparação dos dados obtidos, o que causa uma 

superestimação dos dados e da própria adesão. Sendo assim, 

torna-se significativo a busca de uma maior uniformidade dos 

estudos, tanto em relação aos métodos empregados como dos 

critérios adotados e assim possibilitar uma maior compreensão 
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deste fenômeno para os diversos problemas de saúde e da 

farmacoterapia (TRAUTHMAN et al., 2014). 

Rocha et al (2015) utilizarão os questionário de adesão a 

medicamentos da equipe Qualiaids (QAM-Q), o teste de 

Morisky-Green (TMG) e o questionário Haynes, com finalidade 

de comparar instrumentos de avaliação de adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial, o estudo comprova que os 

três testes de adesão avaliados apresentaram uma boa 

concordância entre si, porém ressaltam a ausência de 

consenso sobre o método ideal para avaliação da adesão ao 

tratamento, além da variedade de métodos empregados na 

literatura impossibilitarem a  adequada comparação e 

resultados adequados. 

 

ESTRATÉGIAS RECOMENDADAS A ADESÃO DO 

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 

 

 Uma das causas da falta de autocuidado dos pacientes está 

relacionado ao tratamento medicamentoso, pois a crença de 

que a regulação da pressão é obtida através de fármacos 

mantém, de certo modo, os hipertensos em uma zona de 

conforto, fazendo que não alterem seus hábitos. Mostra-se 

então a importância do controle da hipertensão, a partir de 

meios não-medicamentosos, por orientações referentes aos 

efeitos colaterais das medicações e da importância dos bons 

hábitos a uma melhor qualidade de vida, destacando então os 

benefícios de uma alimentação saudável e das atividades 

físicas (MASSINGA; PORTELLA, 2015). 

A Assistência Farmacêutica (AF) surge como estratégia para a 

adesão ao tratamento medicamentoso de forma efetiva e 
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segura. E deve ser uma responsabilidade compartilhada entre 

o paciente, os diversos agentes de saúde, a família e a outros 

profissionais de saúde, para que aconteça uma melhoria na 

qualidade de vida da paciente, além do incentivo ao uso 

racional de medicamentos, minimizando complicações 

presentes pelos aspectos farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos (SILVA; BRANDÃO; LIMA, 2016). 

Cabe ao farmacêutico estabelecer os critérios para a seleção 

dos pacientes que terão os perfis farmacoterapêuticos 

elaborados e a terapêutica farmacológica devidamente 

acompanhada. Pacientes idosos se encaixam nesse perfil, 

sendo o acompanhamento farmacoterapêutico de grande 

importância nessa faixa etária (LIMA et al., p.56, 2016). 

 Podemos afirmar que os medicamentos contribuem de forma 

significativa para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos 

que deles fazem uso, porém é preciso enfatizar os riscos de tais 

e o gerenciamento da terapia a fim de maximizar a 

probabilidade de sucesso da farmacoterapia e minimizar a 

ocorrência de efeitos indesejados. Inclui-se no uso racional de 

medicamentos o conhecimento dos efeitos desejados, mas 

também daqueles que estão previstos, mas não são desejados. 

Além disso, o monitoramento contínuo do uso de medicamentos 

é fundamental para que os efeitos inesperados ou não 

conhecidos sejam identificados, avaliados, tratados e 

divulgados, de modo que não prejudiquem a saúde da 

população. Assim configuram o uso racional de medicamentos 

amparado por eficiente acompanhamento farmacoterapêutico a 

garantia da integralidade do cuidado, com resolubilidade e 

humanização da atenção, transição segura dos usuários do 
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sistema de saúde entre os diferentes pontos de atenção, dentre 

outros fatores (CAPUCHO, 2016). 

É necessário também que os pacientes cumpram os regimes 

terapêuticos propostos e que se adaptem a novas situações, 

relevando a presença dos familiares e dos profissionais a 

assisti-los. É importante, no entanto, que os pacientes 

hipertensos tenham envolvimento com todo o processo, desde 

o conhecimento da hipertensão arterial, passando pelo 

tratamento propriamente dito, como a tomada diária de 

medicamentos e também o conhecimento dos benefícios do 

cumprimento da terapia a que o mesmo foi submetido, assim 

como seus efeitos adversos. Intervenções farmacêuticas, 

isoladas ou em colaboração com outros profissionais de saúde, 

são ferramentas importantes para o gerenciamento eficaz da 

terapia, compreendendo os pacientes, resolvendo e prevenindo 

problemas relacionados aos medicamentos. O 

acompanhamento por parte de um profissional farmacêutico 

promove uma atenção especial à instrução desses pacientes, é 

essencial conscientizá-los sobre o seu estado de saúde e sobre 

a importância da administração correta dos medicamentos, 

mudanças no estilo de vida e adesão à terapia, e dessa forma 

melhorar a qualidade de vida dos idosos institucionalizados 

(RIBEIRO, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

Esta revisão apresentou um quadro de estudos literários 

utilizados para a análise da adesão à farmacoterapia cujo 

permitiu o apontamento dos principais fatores associados a não 
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adesão farmacológica.  Dentre os fatores, destacaram-se a 

situação conjugal, a escolaridade e também a faixa etária. 

Os métodos indiretos baseados de entrevista clínica são os 

mais utilizados. Baseiam-se em perguntar sobre seu nível de 

adesão ao tratamento. Entretanto, a eficácia do método 

depende muito da veracidade dos pacientes, podendo então a 

partir deste erro proporcionar a possibilidades de viés da 

pesquisa.  

No entanto são essenciais à utilização de medidas de análises 

de fatores associados a componentes da adesão, portanto, 

evidenciando a importância da atuação dos profissionais de 

saúdes, em especial o farmacêutico que está intimamente 

ligado a farmacoterapia do paciente. 

Podemos concluir que é necessário compreender os fatores 

que impedem o paciente de seguir as recomendações dos 

profissionais, para assim propor projetos adequados a cada 

paciente, visto que há uma grande variação de fatores por 

pacientes. Devendo também ocorrer uma análise do método 

utilizado e adequá-lo para uma melhor apuração das 

informações.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AIOLFI, C. R. et al. Adesão ao uso de medicamentos entre idosos 
hipertensos. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de 
Janeiro, n.2, v.18, p.397-404, 2015. 
AQUINO, G. A. et al. Fatores associados à adesão ao tratamento 
farmacológico em idosos 
que utilizam medicamento anti-hipertensivo. Revista Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, n.1, v.20, p.116-127, 2017. 
ARRUDA, C. J. et al. Fatores associados a não adesão medicamentosa 
entre idosos de um ambulatório filantrópico do Espírito Santo. Revista 



ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA HIPERTENSÃO EM IDOSOS: 

UMA REVISÃO NARRATIVA 

 
 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia, São Paulo, n.2, v.18, p. 327-337. 
2015. 
BARRETO, M. S. et al. Prevalência de não adesão à farmacoterapia anti-
hipertensiva e fatores associados. Revista Brasileira de Enfermagem, 
n.1, v.68, p.60-67, 2015. 
BARRETO, M. S.; CARREIRA, L.; MARCON, S. S. Envelhecimento 
populacional e doenças crônicas: Reflexões sobre os desafios para o 
Sistema de Saúde Pública. Revista Kairós Gerontologia, Florianópolis, 
n.1, v.18, pp. 325-339. 2015. 
BEZERRA, A. S. M.; LOPES, J.L.; BARROS, A.L.B.L. Adesão de pacientes 
hipertensos ao tratamento medicamentoso. Revista Brasileira de 
Enfermagem, n.4, v.67, p.550-5, 2014. 
BRASIL. Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso 
Racional de Medicamentos no Brasil. Componente populacional: 
resultados. Ministério da Saúde. Brasília, 2016. 
BRASIL. Cuidado farmacêutico na atenção básica. Caderno 2: Capacitação 
para implementação dos serviços de clínica farmacêutica. Ministério da 
Saúde. Brasília, 2014. 
CAPUCHO, H. C. Monitoramento e Avaliação Farmacoterapêutica: o 
medicamento fez efeito? Qual?. OPAS/OMS – Representação Brasil, 
Brasília, n.20, v.1, 2016. 
CESARINO, E. J. et al. Fatores influentes na adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em pacientes hipertensos. Revista Arquivos de Ciências da 
Saúde. n.1, v.24, p.110-115. 2017. 
DELLAMORA, E. C. L. et al. Utilização de registros de dispensação de 
medicamentos na mensuração da adesão: revisão crítica da literatura. 
Cadernos de Saúde Pública, n.3, v.33, 2017. 
FERREIRA, R. S. S.; GRAÇA, L. C. C.; CALVINHO, M. L. S. E. Adesão ao 
Regime Terapêutico de Pessoas com Hipertensão Arterial em Cuidados de 
Saúde Primários. Revista de Enfermagem Referência, Série IV, n.8, p.7-
15, 2016. 
FREITAS, J. G. A; NIELSON, S. E. O; PORTO, C. C. Adesão ao 
tratamento farmacológico em idosos hipertensos: uma revisão integrativa 
da literatura. Revista Sociedade Brasileira de Clínica Médica, n.1, v.13, 
p.75-84, 2015. 
GEWEHR, D. M. et al. Adesão ao tratamento farmacológico da hipertensão 
arterial na Atenção Primária à Saúde. Revista Saúde Debate, Rio de 
Janeiro, n.116, v.42, p.179-190. 2018. 
HANUS, J. S. et al. Associação entre a qualidade de vida e adesãoà 
medicação de indivíduos hipertensos. Revista Acta Paulista de 
Enfermagem, n.4, v.28, p.381-387, 2015. 



ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA HIPERTENSÃO EM IDOSOS: 

UMA REVISÃO NARRATIVA 

 
 

HORI, P.C. A. Avaliação da adesão à terapia anti-hipertensiva na 
hipertensão resistente pelos métodos direto e indiretos. Orientador: Dr. 
Giovanio Vieira da Silva. 2018. Dissertação(mestrado)-Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Projeção da 
população do Brasil e das Unidades da Federação. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/. 
Acesso em: 5 out. 2019. 
LIMA, T. A. M. et al. Acompanhamento farmacoterapêutico em idosos. 
Arquivo de Ciência da Saúde, n.1, v.23, p.52-57, 2016. 
MANSOUR, S. N.; MONTEIRO, C.N., LUIZ, O.C. Adesão ao tratamento 
farmacológico de pacientes hipertensos entre participantes do Programa 
Remédio em Casa. Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, 
Brasília, n.25, v.3, p.647-654, 2016. 
MASSINGA, L. T.; PORTELLAB, M. R. Fatores determinantes da adesão 
de hipertensos a conduta dietoterápica. Revista de Atenção à Saúde, 
n.43, v. 13, p.37-45, 2015. 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Resumo: Relatório Mundial 
sobre Envelhecimento e Saúde. OMS, 20 Avenue Appia, 1211 Genebra 
27, Suíça, 2015.  
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. OMS divulga metas para 2019: 
desafios impactam a vida de idosos. SBGG. 2019. Disponível em: 
https://sbgg.org.br/oms-divulga-metas-para-2019-desafios-impactam-a-
vida-de-idosos. Acesso em: 30 ago. 2019. 
PEREIRA, I. M. O. Proposta de intervenção interdisciplinar para a adesão 
dos pacientes ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Liph 
Science, n. 2, v. 2, p. 21-40, 2015. 
PERES, H. A.; PEREIRA, L. R. Hipertensão Arterial Resistente: Uma 
oportunidade para o farmacêutico desenvolver o cuidado farmacêutico. 
Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada. n.4, v.36, p.483-
489, 2015. 
RESENDE, A. K. M. et al. Dificuldades de idosos na adesão ao tratamento 
da hipertensão arterial. Revista de Enfermagem UFPE On Line, Recife, 
n.10, v.12, p.2546-54, 2018. 
RIBEIRO, P. I. D. Acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes 
hipertensos em instituição de longa permanência em Santo Antonio 
de Jesus-BA. Orientador: Prof. Msc. Antônio Anderson Freitas Pinheiro. 
Monografia (Bacharelado em Farmácia)- Faculdade Maria Milza. Bahia, 
2016. 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
https://sbgg.org.br/oms-divulga-metas-para-2019-desafios-impactam-a-vida-de-idosos/
https://sbgg.org.br/oms-divulga-metas-para-2019-desafios-impactam-a-vida-de-idosos/


ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA HIPERTENSÃO EM IDOSOS: 

UMA REVISÃO NARRATIVA 

 
 

RIBEIRO, P. R. S.; BATISTA, T.S. Adesão ao tratamento farmacológico 
anti-hipertensivo de pacientes em hemodiálise.  Revista de Ciências 
Farmacêuticas Básica e Aplicada. n.2, v.36, p. 201-212, 2015. 
RIOS, M. C. et al. Percepções de idosas quanto a não adesão a 
farmacoterapia: uma análise qualitativa. Revista de Ciência Farmacêutica 
Básica e Aplicada, n.3, v.36, p.453-460, 2015. 
ROCHA, T. P. O. el at. Estudo Comparativo entre Diferentes Métodos de 
Adesão ao Tratamento 
em Pacientes Hipertensos. International Journal Cardiovascular 
Science, n.2, v.28, p.122-129, 2015. 
SANTOS, G. S.; FILONI, E.; ALVES, V.L.S. O impacto de um manual de 
orientações na adesão ao tratamento medicamentoso da hipertensão 
arterial e qualidade de vida dos idosos. Estudos Interdisciplinares sobre 
o Envelhecimento, porto Alegre, n.3, v.20, p.789-801, 2015. 
SILVA, A. S.; BRANDÃO, E. S. P.; LIMA, L. R. Assistência farmacêutica ao 
paciente idoso portador de doenças crônicas e arterial sistêmica. Amostra 
científica de farmácia, n.1, v.3, 2016. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA. OMS 
divulga metas para 2019; desafios impactam a vida de idosos, 2019. 
Disponível em: https://sbgg.org.br/oms-divulga-metas-para-2019-desafios-
impactam-a-vida-de-idosos/. Acesso em: 5 out. 2019. 
SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
Manual de Hipertensão Arterial. Editores: Andréa Araújo Brandão, 
Armando da Rocha Nogueira. Rio de Janeiro: SOCERJ, 2018. 
SOUZA, A. O.; YAMAGUCHI, M.U. Adesão e não adesão dos idosos ao 
tratamento anti-hipertensivo. Revista Saúde e Pesquisa. v.8, p.113-122. 
2015. 
TAVARES, N. U. L. et al. Fatores associados à baixa adesão ao tratamento 
farmacológico de doenças crônicas no Brasil. Revista de Saúde Pública, 
n.2, v.50, p.10. 2016. 
TRAUTHMAN, S. C. et al. Métodos de avaliação da adesão 
farmacoterapêutica adotados no Brasil. Infarma Ciências Farmacêuticas, 
n.1, v.26, p.11-26. 2014. 

https://sbgg.org.br/oms-divulga-metas-para-2019-desafios-impactam-a-vida-de-idosos/
https://sbgg.org.br/oms-divulga-metas-para-2019-desafios-impactam-a-vida-de-idosos/


AVALIAÇÃO DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENCONTRADAS EM 

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS PRESCRITOS EM PRONTUÁRIOS DE IDOSOS DE 

UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE 

JOÃO PESSOA-PB 

 
 

CAPÍTULO 22 
 

AVALIAÇÃO DAS INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS ENCONTRADAS EM 

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS PRESCRITOS 
EM PRONTUÁRIOS DE IDOSOS DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 
PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO 

PESSOA-PB 
 

Dafne Dayse Bezerra MACEDO 1 

Gabriel Rodrigues da SILVA 1 

Camyla Caroliny Neves de ANDRADE 2 

Isabelle de Farias OLIVEIRA 3 

Leônia Maria BATISTA 4 

1 Farmacêuticos graduados pela UFPB ; 2 Mestranda do PPgPNB/UFPB; 3 Graduanda do 
curso de Farmácia, UFPB; 4 Orientadora/Professora do DCF/UFPB. 

dafne_dayse_scc@hotmail.com 

 

RESUMO: A prática da polifarmácia é comum na população 
idosa, sendo considerada um fator de risco para o surgimento 
de interações medicamentosas. Essa pesquisa objetivou avaliar 
as interações medicamentosas encontradas em esquemas 
terapêuticos prescritos em prontuários de idosos de uma 
instituição de longa permanência para idosos no município de 
João Pessoa-PB. Trata-se de um estudo documental, 
descritivo, transversal e quantitativo, realizado no ano de 2016. 
Os dados foram coletados por meio dos prontuários dos 60 
idosos institucionalizados. Posteriormente, analizou-se as 
possíveis interações medicamentosas, por meio da base de 
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dados Drugs.com. Assim, observou-se que 44 (73,3%) 
prontuários apresentaram interações medicamentosas de grau 
moderado e maior. Verificou-se que 52,2% dos idosos que 
apresentaram interações utilizavam de 2 a 4 medicamentos. 
Quanto a gravidade das interações, observou-se que 17% eram 
de grau maior e 73% de grau moderado. Dentre as interações 
graves a mais prevalente foi entre o Haloperidol e a 
Prometazina com 23,5%. Posteriormente, observou-se quatro 
interações classificadas como duplicidade terapêutica, além de 
uma interação maior entre medicamento e condição clínica. 
Verificou-se a presença de interações moderadas entre 
Captopril/Enalapril e alimentos (7,2%). Além disso, de 
interações entre Enalapril e Diazepam/Clonazepam (3,6%). Por 
fim, realizou-se os manejos, predominando a monitorização do 
paciente (53,5%) e ajuste de dose (9,8%). Portanto, esse 
estudo foi relevante para detectar a presença de interações 
medicamentosas nos idosos institucionalizados. 
Palavras-chave: Interação medicamentosa. Idosos. ILPIs. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, têm-se observado o aumento da 

expectativa de vida da população mundial, a qual vem sendo 

acompanhada pelo aumento na prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, 

dislipidemias, câncer, entre outras, configurando-se como um 

dos principais motivos para incapacidade e dependência entre 

os idosos (ANTUNES et al., 2015).  

O envelhecimento é um processo fisiológico que 

promove mudanças graduais no indivíduo, levando a um 

comprometimento funcional progressivo, alterando diversos 
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aspectos do cotidiano, tais como atividades sociais e maior 

disposição para o desenvolvimento de doenças (CIOSAK et al., 

2011; ALVES et al., 2019). Dessa forma, verifica-se que tal fato 

está associado ao aumento significativo do número de 

instituições de longa permanência para idosos (ILPIs). O termo 

ILPIs compreende um novo processo organizacional e de 

gestão de moradia para idosos (COSTA; MERCADANTE, 

2013).  

As ILPIs são caracterizadas, segundo a RDC Nº 283, de 

26 de setembro de 2005, como instituições governamentais ou 

não governamentais, de cunho residencial, destinadas ao 

domicílio coletivo de indivíduos com faixa etária igual ou 

superior a 60 anos, com ou sem assistência familiar, e que 

obrigatoriamente garantam a liberdade, dignidade e a cidadania 

dos idosos institucionalizados (BRASIL, 2005). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o 

Brasil, em 2025, será o sexto país do mundo com maior 

quantidade de idosos no mundo, podendo alcançar cerca de 32 

milhões de pessoas com 60 anos ou mais, passando de 7,4% 

do total em 2013 para 26,7% do total até 2060 (ANTUNES et 

al., 2015; GARSKE et al., 2016). Estima-se que 70% dos idosos 

fazem uso de medicamentos e cerca de 20% destes utilizam em 

média três medicamentos concomitantemente. Tal fato é 

evidenciado tendo em vista que aproximadamente 80% da 

população idosa tem pelo menos uma doença crônica e 

necessita de cuidados médicos frequentes (GARSKE et al., 

2016; ALVES et al., 2019). 
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Diversas estratégias terapêuticas requerem a utilização 

concomitante de vários medicamentos, bem como o aumento 

crescente no consumo destes no mercado são alguns dos 

fatores que colaboram para ampliação dos efeitos benéficos da 

terapia. Porém, essas estratégias terapêuticas permitem a 

interposição de ações farmacológicas entre um medicamento e 

outro, podendo resultar em alterações dos efeitos desejados 

(SECOLLI, 2001; FERREIRA JR., 2016).  

O aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), as quais exigem a associação de múltiplos 

medicamentos, associado à maneira como é executada a 

assistência à saúde do idoso, por inúmeros especialistas que 

não investigam o seu histórico medicamentoso, esclarece em 

muito as situações de polifarmácia (GARSKE et al., 2016). 

Polifarmácia configura-se como sendo a utilização de 

vários medicamentos ao mesmo tempo, causada, na maioria 

dos casos, pelo crescimento exponencial da prevalência das 

DCNT´s. A população idosa consome cerca de três vezes mais 

medicamentos que os jovens. Dados afirmam que idosos entre 

65 e 69 anos consomem cerca 13,6 medicamentos por ano e 

que aqueles entre 80 e 84 anos utilizam até 18,4 medicamentos 

por ano (ANTUNES et al., 2015). 

A prática da polifarmácia é considerada um fator de risco 

para o surgimento de reações adversas a medicamentos e 

interações medicamentosas (IM’s) na população idosa, 

principalmente em decorrência das alterações fisiológicas 

geradas pelo avanço da idade (ASSIS et al., 2016).  
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As reações adversas são consideradas efeitos 

prejudiciais ou indesejáveis que surgem após a administração 

de determinada terapia medicamentosa (VERA, 2017; SECOLI, 

2010).  Podem estar associadas, no idoso, às modificações nas 

funções fisiológicas desses indivíduos, assim, promovendo 

alterações nos processos farmacocinéticos de absorção, 

distribuição, metabolização e excreção dos medicamentos 

administrados (ANTUNES et al., 2015).  

Já as IM’s ocorrem quando um medicamento tem seu 

efeito alterado mediante a presença de outro medicamento, 

alimento ou bebida, consequentemente interferindo na sua 

eficácia terapêutica. Tais interações podem interferir de 

maneira positiva ou negativa na eficácia de um medicamento, 

dessa forma podendo aumentá-la ou diminuí-la (GARSKE et al., 

2016).  

As IM’s podem ser classificadas em farmacocinéticas, 

farmacodinâmicas e farmacêuticas. Nas interações 

farmacocinéticas o medicamento irá interferir de maneira 

positiva ou negativa nos processos farmacocinéticos de 

absorção, distribuição, biotransformação ou excreção de outro 

medicamento. Nas interações farmacodinâmicas observa-se a 

ocorrência de efeitos sinérgicos ou antagônicos resultantes da 

ação de medicamentos coadministrados no mesmo sítio de 

ligação (ex: receptor e enzima), consequentemente 

promovendo modificações na ação terapêutica de um ou ambos 

os medicamentos. (BRASIL, 2012). 

 Por fim, têm-se as interações farmacêuticas, também 

conhecidas como incompatibilidades medicamentosas. Tais 
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interações são resultantes de alterações físico-químicas, que 

ocorrem quando dois ou mais medicamentos são administrados 

no mesmo equipo, seringa ou recipiente (TRISSEL, 2013). 

Verifica-se que as alterações fisiológicas decorrentes do 

avançar da idade interferem significativamente na ocorrência 

das IM’s.  Tais mudanças estão associadas a processos como 

diminuição da produção de suco gástrico, diminuição do teor de 

água corporal, aumento do percentual de gordura, diminuição 

dos processos de filtração glomerular, irrigação renal e 

secreção tubular, fluxo sanguíneo lento, entre outras 

modificações que podem provocar o surgimento de interações 

farmacocinéticas(GARSKE et al., 2016). 

 Tais problemas podem acarretar no surgimento de 

efeitos indesejáveis e diminuição da eficácia terapêutica, assim 

repercutindo negativamente no estado de saúde do idoso, 

consequentemente elevando custos com o tratamento, bem 

como podendo levar o indivíduo a óbito (RODRIGUES; 

OLIVEIRA, 2016). 

Diante desse contexto, a ocorrência de interações 

medicamentosas é considerada um dos principais riscos 

envolvidos na utilização de medicamentos pela população 

idosa, sendo verificado que em diversas situações tais erros 

não são identificados, principalmente por serem mascarados 

pelas modificações fisiológicas e comorbidades existentes, bem 

como em detrimento da grande quantidade de medicamentos 

utilizados pelos idosos. Outrossim, em algumas situações são 

confundidas com efeitos adversos específicos de um dos 

medicamentos utilizados, com complicações do estado de 
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saúde, ineficácia terapêutica ou até mesmo com o curso normal 

das comorbidades (TAVARES et al., 2018). 

Assim, a ocorrência dessas interações medicamentosas 

evidencia um importante problema de saúde pública, devendo 

ser acompanhado de maneira delicada, visto que os idosos são 

significativamente mais suscetíveis a ocorrência de efeitos 

adversos e às interações medicamentosas. A análise da 

gravidade potencial das interações medicamentosas é de 

extrema relevância para a avaliação do risco/benefício das 

propostas terapêuticas. Por meio de uma dosagem apropriada 

ou de alterações no regime de administração, os efeitos 

maléficos de grande parte das interações podem ser evitados 

(FERREIRA JR., 2016). 

Visando contribuir na melhoria da qualidade de vida dos 

idosos, essa pesquisa teve como objetivo realizar o estudo das 

principais interações medicamentosas encontradas em 

esquemas terapêuticos prescritos em prontuários de idosos 

institucionalizados em uma Instituição de Longa Permanência 

para Idosos ILPI do município de João Pessoa-PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo caracteriza-se como de caráter 

documental, descritivo e transversal com abordagem 

quantitativa realizado a partir do esquema terapêutico disposto 

nos prontuários dos idosos residentes da Instituição de Longa 

Permanência Vila Vicentina Júlia Freire, localizada no município 

de João Pessoa-PB, no período de janeiro a agosto de 2016. 
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 Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisas do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba, sendo aprovado sob o seguinte número de 

protocolo: 079202/2016. 

 Para a coleta de dados foram utilizadas as informações 

(princípio ativo, dose e horário do uso) dos medicamentos e do 

estado de saúde dispostos nos prontuários  dos idosos 

institucionalizados. Após a análise foram verificadas as 

possíveis interações entre os medicamentos-medicamentos e 

medicamentos-alimentos, sendo a amostra constituida por 60 

idosos.  

 As interações medicamentosas foram avaliadas e 

classificadas em menor, moderada e maior por meio da base 

de dados Drugs.com que analisa as interações possíveis entre 

os medicamentos e os alimentos. O critério para a  escolha 

dessa base de dados se deu tendo em vista  seu fácil acesso, 

a gratuidade, além de fornecer informações confiáveis acerca 

das interações.  

 Os prontuários incluídos nessa pesquisa foram os dos 

idosos com 60 anos ou mais, institucionalizado na Instituição de 

Longa Permanência para Idosos Vila Vicentina Júlia Freire, que 

utilizasse ao menos um medicamento prescrito e que 

apresentassem interações medicamentosas consideradas 

moderada ou maior. Foram excluídos do estudo, aqueles idosos 

que não faziam uso de medicamentos ou que apresentassem 

interações leves.   

 Por fim, os dados foram avaliados utilizando-se da 

estastítica descritiva com análises percentuais e de frequência, 
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sendo expressos por meio de gráficos e tabelas com o uso do 

programa Microsoft Office Excel versão 2010. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após realizada a análise dos dados, foi verificado a 

presença de interações medicamentosas de relevância (grau 

moderado e maior) em 44 idosos, o que totaliza 73,3% da 

amostra.  

No presente estudo, foram consideradas as interações 

medicamentosas moderadas e maior, tendo em vista que estas 

podem acarretar efeitos colaterais e exarcebações de 

condições clínicas do paciente, ou ainda ameaçar a vida deste, 

fazendo que por vezes sejam necessários intervenções 

farmacoterapêuticas (DRUGS, 2016). 

A quantidade de medicamentos utilizados pelos idosos 

que apresentaram interações medicamentosas compreendeu 

desde o uso de 2 medicamentos a 15 medicamentos por idoso, 

evidenciando a prática da polifarmácia por esses indivíduos. 

Conforme exposto na Tabela 1, a maioria dos idosos que 

apresentaram interações medicamentosas utilizavam de 2 a 4 

medicamentos (52,2%), seguido de 5 a 6 medicamentos (32%), 

7 a 9 medicamentos (11,3%) e 10 ou mais medicamentos 

(4,5%). 

 

Tabela 1. Frequência e distribuição percentual da quantidade 
de medicamentos utilizados por idosos que apresentaram 
interações medicamentosas em uma Instituição de Longa 
Permanência para Idosos em João Pessoa-PB 
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Quantidade de medicamentos 

utilizados por idoso 

n % 

De 2 a 4 medicamentos 23 52,2 

De 5 a 6 medicamentos 14 32,0 

De 7 a 9 medicamentos 5 11,3 

Igual ou maior que 10 medicamentos 2 4,5 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A polifarmácia é definida como a utilização de 2 ou mais 

medicamentos por um indivíduo. Sua prática está associada ao 

acesso facilitado aos medicamentos, presença de múltiplos 

prescritores e ainda a falta de informações sobre o uso de 

medicamentos (GALATO et al., 2010). 

Ademais, o elevado número de medicamentos utilizados 

também está relacionado com a alta carga de doenças crônicas 

que tendem a aparecer com o passar da idade, e por 

conseguinte elevam também a probabilidade do uso 

desnecessário de medicamentos com combinações 

farmacológicas que representam potenciais perigos de 

interações medicamentosas e reações adversas, podendo 

ocasionar hospitalizações e em casos mais graves, óbitos 

(MARTINS et al., 2015; PEREIRA et al., 2017). 

Em razão das alterações fisiológicas decorrentes do 

processo de envelhecimento, o idoso   torna-se  mais   

suscetível   a   ocorrência de interações  medicamentosas visto 

que essas alterações podem interferir na     farmacocinética e 

na farmacodinâmica  dos  medicamentos utilizados (REZENDE; 

GIROTTO, 2019).  
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  Em um estudo realizado por Ramos et al. (2016) em 

municípios de todos os estados brasileiros, constatou em uma 

amostra de 9.019 idosos, que 21% utilizavam de 3 a 4 

medicamentos, 17% dois medicamentos e 14% cinco ou mais 

medicamentos, o que corrobora ao dados encontrados nesta 

pesquisa.  

Com relação a gravidade das potenciais interações 

medicamentosas encontradas, 22 eram de grau maior (17%) e 

111 interações (83%) foram consideradas moderadas, de 

acordo com o Figura 1. 

 

Figura 1. Distribuição percentual da gravidade das interações 
medicamentosas encontradas em idosos de uma Instituição de 
Longa Permanência para Idosos em João Pessoa-PB 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Das interações consideradas maior ou grave (Tabela 2), 

a interação entre os medicamentos haloperidol e a prometazina 

foi a mais prevalente com 23,5%, ao passo que todas as outras 

interações obtiveram o percentual de 4,5%. 

17%

83%

Interação maior
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 O uso concomitante do antipsicótico haloperidol e do 

anti-histamínico de ação central prometazina pode resultar em 

efeitos aditivos no prolongamento do intervalo QT no coração, 

elevando o risco de arritmias cardíacas e consequentemente de 

morte súbita. Portanto, o indivíduo deve receber assistência 

médica para a suspensão do medicamento caso este 

desenvolva tonturas, desmaios, falta de ar e palpitações 

cardíacas (DRUGS, 2016). 

 

Tabela 2. Frequência e distribuição percentual das interações 
de grau maior apresentadas por idosos de uma Instituição de 
Longa Permanência para Idosos em João Pessoa-PB 

Interação Maior encontrada n % 

Alprazolam x Quetiapina x Haloperidol x 

Prometazina 

1 4,5 

Amiodarona  x Hidroclorotiazida 1 4,5 

Amitriptilinax Biperideno x Clorpromazina x 

Haloperidol 

1 4,5 

Anlodipino x Sinvastatina 1 4,5 

Captopril x Espirolactona 1 4,5 

Carbamazepina x Nimodipino 1 4,5 

Diazepan x Olanzapina 1 4,5 

Espironolactona x Losartana 1 4,5 

Fenitoína x Nimodipino 1 4,5 

Furosemida x Disfunção renal 1 4,5 

Haloperidol x Amitriptilina 1 4,5 

Haloperidol x Clorpromazina 1 4,5 

Haloperidol x Prometazina 5 23,5 

Haloperidol x Quetiapina  1 4,5 
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Lamivudina x Nimodipino 1 4,5 

Levomepromazina X Haloperidol . 1 4,5 

Omeprazol x Citalopram 1 4,5 

Quetiapina x Citalopram 1 4,5 

Total  23 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Dentre as interações maior observadas, o haloperidol foi 

o medicamento que mais esteve envolvido em interações com 

o total de 11 interações (50%), seguido do nimodipino (14%) e 

da quetiapina (14%) envolvidos em 3 interações cada. 

 Tal resultado prediz uma prevalência de doenças de 

ordem psicológica nesta população de idosos, visto que o 

haloperidol e a quetiapina consistem em medicamentos 

antipsicóticos utilizados no tratamento da esquizofrenia e de 

outros transtornos de personalidade, o que corrobora com o 

estudo realizado por Silva et al. (2016) nessa mesma intituição, 

no qual as doenças psquiátricas obtiveram um acometimento 

de 14% nos 60 idosos intitucionalizados. 

Ainda com relação as interações de risco maior, foi 

possível observar a presença de quatro interações classificadas 

como duplicidade terapêutica que envolveram a associação 

entre o Alprazolam, Quetiapina, Haloperidol e Prometazina; 

Amitriptilina, Biperideno, Clorpromazina e Haloperidol; 

Haloperidol e Quetiapina;  e entre Haloperidol e Clorpromazina. 

 

Figura 2. Distribuição percentual dos medicamentos envolvidos 
nas interações de grau maior apresentadas por idosos de uma 
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Instituição de Longa Permanência para Idosos em João 
Pessoa-PB 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 Segundo a base de dados Drugs®, o número máximo de 

medicamentos que atuam no sistema nervoso central 

recomendado a serem tomados concomitantemente, é de no 

máximo três. Além disso a quetiapina, o haloperidol e a 

clorpromazina pertencem a mesma classe farmacológica que 

são os antipsicóticos. Essa duplicidade terapêutica deve ser 

monitorada e avaliada o risco-benefício, visto que o indivíduo 

pode apresentar discinesia tardia, rigidez muscular, tremores 

que assemelham-se a doença de Parkinson, dentre outros. 

 Essas manifestações clínicas advindas da duplicidade 

terapêutica são importantes em idosos tendo em vista que 
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podem ocasionar quedas com fraturas ósseas acarretando em 

hospitalizações e na fragilidade da saúde do idoso (VOLPE et 

al., 2018). 

 Segundo Volpe et al (2018), dois ou mais antipsicóticos 

são utilizados na prática clínica quando o indivíduo torna-se 

refratário a monoterapia convecional da esquizofrenia sendo 

realizada, geralmente, a combinação de antipsicóticos típicos e 

atípicos. Esta prática é comum, apesar de não haver respaldo 

na literatura ou em protocolos clínicos.  

 Por fim, ainda foram observadas uma interação maior 

entre medicamento e a condição clínica do indivíduo, que foi 

entre a furosemida e a disfunção renal que o idoso apresentava. 

A condição clínica de disfunção renal causa um atraso na 

excreção do fármaco fazendo com que este prolongue sua ação 

e venha a acarretar sintomas relacionados a desequilíbrios 

eletrolíticos e ototoxicidade. Pode ser avaliado o uso de outros 

diuréticos mais seguros para o idoso nessa condição clínica ou 

ainda pode-se prolongar os intervalos entre as doses (DRUGS, 

2016). 

 Quanto as interações consideradas de grau moderado, 

estas estão representadas na Figura 3, no qual pode-se 

observar que as interações mais prevalentes compreenderam 

as interações medicamento-alimentos entre captopril/enalapril 

e alimentos (7,2%) e Losartana e alimentos (6,3%). Com 

relação as interações entre medicamento-medicamento, as 

mais prevalentes foram enalapril e diazepam/clonazepam 

(3,6%), ácido acetilsalícilico (AAS) e nimodipino (2,7%), 

captopril e AAS (2,7%), e captopril e hidroclorotiazida (2,7%). 
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Os inibidores da enzima conversora de Angiotensina, 

que incluem o captopril e o enalapril, e os antagonistas dos 

receptores de Angiotensina como a losartana, quando utilizados 

concomitante com alimentos contendo potássio (beterraba, 

abacate, banana, suco de uva e de laranja), pode ocasionar a 

elevação sérica dos íons potássio acarretando em estados de 

desequilíbrio eletrolítico e episódios de fraqueza, batimentos 

cardíacos irregulares e confusão. Assim, recomenda-se a 

redução da ingesta destes alimentos em horários próximos a 

administração do medicamento, assim como a alta ingestão 

desses alimentos (BRUNTON; HILAL-DANDAN; KNOLLMAN, 

2018). 

 Já o enalapril utilizado concomitantemente com 

benzodiazepinicos, tais como o diazepam e o clonazepam 

podem ter efeitos hipotensores aditivos e o idoso apresentar dor 

de cabeça, tonturas, vertigens, alterações na frequência 

cardíaca e desmaios (DRUGS, 2016). 

 O ácido acetilsalícilico por atuar inibindo a enzima 

ciclooxigenase 1 pode reduzir a eficácia dos antihipertensivos 

bloqueadores de canal de cálcio e antagonistas do receptor de 

angiotensina, como o nimodipino e o captopril respectivamente, 

ao elevar a pressão arterial do indivíduo. Assim, a pressão 

arterial deve sempre ser monitorada (RANG et al., 2016). 

 A associação dos diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida) 

e os inibidores da enzima conversora da angiotensina 

(captopril) são muito utilizados na prática clínica quando o 

indivíduo torna-se refratário a monoterapia inicial. No entanto, a 

co-administração desses medicamentos em pessoas não 
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refratárias elevam as chances de ocorrer hipotensão e 

hipovolemia (OKUMURA, et al., 2016). 

 

Tabela 3. Frequência e distribuição percentual das interações 
moderadas encontradas em idosos de uma Instituição de Longa 
Permanência para Idosos em João Pessoa-PB 

Interação 
moderada 

n % Interação 
moderada 

n % 

AAS x Fluoxetina 
AAS x Losartana 
AAS x Nimodipino 
AAS x Clopidogrel 
AAS x Diltiazem 
AAS x Didanosina 
Alendronato X 
Alimento 
Alendronato X 
Cálcio 
Alprazolam x 
Amilorida 
Alprazolam x 
Carvedilol 
Alprazolam x 
Omeprazol 
Alprazolam x 
Quetiapina   
Amiodarona x 
Atenolol   
Amitriptilina X 
Espironolactona   
Amitriptilina X 
Hidroclorotiazida  

1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 

0,9 
0,9 
2,7 
0,9 
0,9 
0,9 
1,8 
0,9 
0,9 
1,8 
1,8 
0,9 
0,9 
0,9 

 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 

 
0,9 

Espironolactona X 
Metformina   
Fenitoína x 
Alimento   
Fenobarbital x 
Doxazosina   
Fluoxetina X 
Levomepromazina   
Fluoxetina x 
Nimodipino   
Furosemida x 
Diabetes   
Haloperidol x 
Biperideno   
Haloperidol x 
Fenitoína   
Haloperidol x 
Fenobarbital   
Haloperidol X 
Fluoxetina 
Haloperidol x 
Hidroclorotiazida   

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
2 
1 
1 
1 
 

1 
2 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

0,9 
 

0,9 
0,9 
0,9 
0,9 

 
0,9 
1,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
1,8 

 
1,8 

 
0,9 

 
1,8 

 
0,9 
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Amitriptilina X 
Losartana   
Anlodipino x 
Alimento   
Atenolol  x 
Valeriana   
Atenolol X 
Glibenclamida    
Atenolol x 
Hidrocloriatiazida   
Atenolol x Timolol   
Captopril x AAS   
Captopril/Enalapril 
X Alimento  
Captopril x 
Alprazolam  
Captopril x 
Hidrocloriatiazida   
Carbamazepina x 
Valproato de sódio   
Carvedilol x 
Alimentos   
Cilostazol x 
Alimentos   
Clonazepam  x 
Valeriana   
Clonazepam x 
Quetiapina/risperid
ona   
Clonazepam x 
Hidroclorotiazida  

3 
 

8 
 

1 
3 
 

1 
 

1 
1 
1 
2 
 

2 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
2 
1 
2 
 

1 
 

1 
 

1 
4 

2,7 
 

7,2 
 

0,9 
2,7 

 
0,9 

 
0,9 
0,9 
0,9 
1,8 

 
1,8 
0,9 
0,9 

 
0,9 
0,9 

 
0,9 
1,8 
0,9 
1,8 

 
0,9 

 
0,9 

 
0,9 
3,6 

Haloperidol x 
Mesilato de 
Doxazosina   
Hidroclorotiazida  x 
omeprazol 
Enalapril x 
Hidroclorotiazida   
Enalapril x 
Quetiapina 
/risperidona  
Hidroclorotiazida x 
dislipidemias   
Hidroclorotiazida x 
Metformina   
Hidroclorotiazida x 
Risperidona   
Hidroclotiazida x 
Timolol   
Levodopa x 
Risperidona   
Losartana X 
Alimentos   
Losartana x 
Disfunção renal   
Mesilato de 
Doxazosina x 
Prometazina   
Nifedipino X 
Atenolol   
Nifedipino X 
Sinvastatina   

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
7 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
2 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

0,9 
 

0,9 
 

0,9 
 

0,9 
0,9 
6,3 
0,9 

 
0,9 

 
0,9 
0,9 

 
0,9 

 
0,9 
0,9 

 
0,9 
0,9 
1,8 

 
0,9 

 
0,9 

 
0,9 
0,9 
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Clonazepam x 
Nimodipino    
Clonazepan x 
Losartana   
Clorpromazina x 
Captopril   
Diazepam X 
Biperideno 
Diazepam x 
Citalopram   
Diazepam X 
Haloperidol   
Diazepam x 
Hidroclorotiazida  
Diazepam x 
Quetiapina/risperid
ona  
Doxazosina x 
Prometazina   
Enalapril X AAS  
Enalapril x 
Clonazepam/diaze
pam  

Nimodipino X 
Risperidona   
Omeprazol x 
Diazepam   
Omeprazol X 
Sinvastatina   
Prolopa X 
Clonazepam   
Prolopa X 
Fluoxetina   
Prometazina x 
Diazepam   
Prometazina x 
Hidroclorotiazida   
Risperidona x 
Pramipexol   
Sertralina x AAS   
Sertralina x 
Biperideno   
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Quanto aos manejos referentes as interações 

medicamentosas encontradas, houve uma prevalência na 

monitorização do paciente (53,5%), seguido de outros (22,5%), 

ajuste de dose (9,8%), troca ou suspensão de medicamentos 

(7,5%) e alteração de intervalo de administração (6,7%), 

conforme disposto na Tabela 4. 
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Tabela 4. Frequência e distribuição percentual dos manejos 

referentes as interações medicamentosas moderadas e graves 

encontradas em idosos de uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos em João Pessoa-PB 

Manejo n % 

Monitorização do paciente 71 53,5 

Ajuste de dose 13 9,8 

Troca ou suspensão do medicamento 10 7,5 

Alteração de intervalo de administração 9 6,7 

Outros 30 22,5 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Esses dados assemelharam-se aos encontrados por 

Sehn et al. (2003), em uma amostra de 40 usuários 

hospitalizados em Porto Alegre (RS), no qual observou-se a 

prevalência da monitorização do paciente com 72,6%. 

A monitorização consiste em um mecanismo de proteção 

para evitar as interações medicamentosas. A detecção de 

alterações na concentração plasmática dos medicamentos, 

direcionam o indivíduo para outros manejos como por exemplo 

o ajuste de dose, a substituição ou suspensão de 

medicamentos ou a alteração do intervalo de administração.  

Além disso, pode-se inferir também que o farmacêutico 

é um profissional imprescindível nessa realidade, pois ele é o 

responsável pela avaliação da farmacoterapia do indivíduo que 

inclue a detecção de interações medicamentosas e outros 

problemas relacionados, para que sejam solucionados e assim 

o indivíduo obtenha o tratamento correto e uma melhor 

qualidade de vida. 
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CONCLUSÕES  

 

Por fim, foi observado que a maioria esquemas 

terapêuticos dispostos nos prontuários dos idosos 

institucionalizados apresentavam interações medicamentosas 

relevantes do tipo moderado e maior. Além disso, estes eram 

polimedicados, no qual a maioria deles utilizavam dois a quatro 

medicamentos. 

A interação do tipo maior ou grave mais prevalente foi 

entre o haloperidol e a prometazina, sendo a prometazina o 

medicamento mais envolvido nas interações do tipo maior. 

Além disso, foi encontrado duplicidade terapêutica entre os 

medicamentos dos idosos, no qual a principal classe envolvida 

foi a dos antipsicóticos, o que exige monitoramento do 

tratamento e avaliação dos riscos-benefícios.  

A principal interação do tipo moderado foi entre os 

medicamentos captopril, enalapril, losartana com os alimentos. 

Por outro lado,  a interação medicamento-medicamento  mais 

recorrente foi entre o enalapril e diazepam/clonazepam, ácido 

acetilsalícilico (AAS) e nimodipino, e captopril e 

hidroclorotiazida. 

Por isso, as interações medicamentosas são frequentes 

nos idosos que utilizam vários medicamentos e o farmacêutico 

apresenta um papel fundamental no acompanhamento  deles, 

sendo este um profissional capacitado para identificação de 

interações medicamentosas e realização do manejo adequado 

da terapia, para que, o usuário apresente sucesso terapêutico. 
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RESUMO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) define-se 
como um distúrbio no qual o indivíduo apresenta dificuldades 
com a sociabilização, manifestando adversidade ao relaciona-
se com outras pessoas, e incapacidade de compartilhar, com 
indivíduos, seus sentimentos. Além disso, há dificuldade na 
comunicação, evidenciando bloqueios em se relacionar de 
forma verbal e não verbal; dificuldade no uso da imaginação, 
representada nos movimentos repetitivos e na inflexibilidade no 
ato de pensar em novas brincadeiras e atos. Baseados neste 
contexto, o objetivo do trabalho é descrever o cuidado 
farmacêutico em pacientes que apresentam o distúrbio, 
enfatizando o comportamento, causa, relação da família com o 
indivíduo e do farmacêutico com o paciente e os familiares, e 
também destacar como o profissional farmacêutico pode atuar 
com os portadores do transtorno. A escolha do tratamento 
adequado para a criança é de grande importância, portanto 
deve-se procurar profissionais qualificados para que seja feito o 
acompanhamento para um melhor e maior desenvolvimento. 
Entre os profissionais de saúde, o farmacêutico torna-se 
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bastante importante na orientação e nos cuidados voltados ao 
uso de medicamentos de forma adequada, para evitar 
interações medicamentosas maléficas e reações adversas, que 
possa levar ao prejuízo a saúde do paciente autista e 
consequentemente, retardar a melhora dos sintomas. 
Palavras-Chave: Transtorno do espectro Autista. Cuidado 
Farmacêutico. Farmacoterapia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A primeira definição de autismo como um quadro clinico ocorreu 

em 1943, quando o médico austríaco Leo Kanner, que na época 

trabalhava no hospital Johns Hopkins (em Baltimore, nos EUA), 

sistematizou a cuidadosa observação de um grupo de crianças 

com idades que variavam entre 2 e 8 anos, cujo  transtorno ele 

denominou de “Distúrbio autista de contato afetivo”. Embora o 

termo “Autismo” já houvesse sido introduzido na psiquiatria por 

Plouller, em 1906, como item descritivo do sinal clínico de 

isolamento (BRASIL, 2014). 

O termo “autismo” perpassou por diversas alterações ao longo 

do tempo, e atualmente é chamado de Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-V) (APA, 2014). As características 

do espectro são prejuízos persistentes na comunicação e 

interação social, bem como nos comportamentos que podem 

incluir os interesses e os padrões de atividades, sintomas que 

estão presentes desde a infância e limitam ou prejudicam o 

funcionamento diário do indivíduo (APA, 2014. P.189). 

O transtorno do espectro autista é um transtorno mental pelo 

qual o indivíduo apresenta dificuldades com a interação social, 

no comportamento e na comunicação. O distúrbio é 
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reconhecido nos primeiros anos de vida do indivíduo e é 

diagnosticado por um profissional da área, para um diagnóstico 

preciso é necessário observar as características primarias da 

criança e analisar o determinado comportamento (LEMOS; 

SALOMÃO; RAMOS, 2014).  

A análise da sintomatologia apresentada pelo indivíduo com 

TEA é necessária para a obtenção do diagnóstico precoce. 

Normalmente, as expressões clínicas são identificadas por pais 

e familiares que convivem e observam as formas de 

comportamento característico do autismo, tendo em vista as 

necessidades dessas crianças (PINTO et al., 2016). 
O autismo infantil envolve alterações severas e 

precoces nas áreas de socialização, comunicação e 

cognição. Os quadros resultantes são, em geral, 

severos e persistentes, com grandes variações 

individuais, mas frequentemente exigem das 

famílias cuidados extensos e permanentes períodos 

de dedicação (GOMES et al., 2014. P.112). 

O autismo é um distúrbio e pode envolver inúmeras causas 

ainda não comprovadas e em diferentes graus. O 

comportamento é diferenciado de acordo com o indivíduo e o 

grau no qual ele se encaixa, sua etiologia ainda é 

desconhecida, entretanto, a tendência atual é considerá-la 

como uma síndrome de origem multicausal envolvendo fatores 

genéticos, neurológicos e sociais da criança (PINTO et al., 

2016). 

As subcategorias, conhecidos como os graus do distúrbio, que 

fazem parte do TEA, ocorre em três níveis de gravidade. No 

nível um, o indivíduo requer apoio; no nível dois, o indivíduo 

necessita de apoio substancial; e no nível três exige apoio 

excessivo dos familiares (APA, 2014). 
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Os pais da criança com diagnóstico do Autismo são 

confrontados por um novo quadro que requer ajuste familiar. As 

crianças diagnosticadas com o distúrbio frequentemente 

apresentam maior grau de incapacidade cognitiva e dificuldade 

em se relacionar com as pessoas. Sendo assim o indivíduo 

requer cuidado diferenciado, incluindo adaptações na educação 

e na criação como um todo. Essas particularidades levam à 

alteração nos costumes e prática familiar, que exige um cuidado 

longo e atento por parte de todos os parentes que convivem 

diariamente com uma criança portadora do transtorno. Logo, 

são apresentados com frequência níveis de estresse 

aumentado, o que pode impactar no estilo de vida dos membros 

da família (GOMES et al., 2014). 

O autismo é uma síndrome que não tem cura, visto uma vez 

que os sintomas podem ser amenizados por meio de 

medicamentos. Desta forma o paciente tem que ter um 

acompanhamento rigoroso da família na administração 

medicamentosa e dos profissionais da saúde, dando ênfase ao 

farmacêutico.  

O cuidado especial para crianças com TEA possibilita ao 

farmacêutico um auxilio significativamente na administração do 

tratamento e no planejamento do perfil farmacoterapêutico, 

além de prestar explicações fundamentais à família da criança 

autista que estará diariamente com ela e será responsável pela 

administração de medicamentos, caso necessário, evitando 

possíveis desacertos na administração e interações 

medicamentosas (LULECI et. al., 2016). 

O cuidado farmacêutico é de grande importância na orientação 

a família sobre a administração do medicamento, tendo em 

vista que o uso incorreto de alguns medicamentos pode piorar 
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os sintomas dos autistas, deixando-as ainda mais agitados e 

com diversos sintomas, sendo assim, vômitos, diarréias e 

dores.  

Além deste cuidado pertinente na administração do tratamento 

farmacoterapêutico, o ato da atenção farmacêutica a criança 

autista segue uma série continua de passos que vão desde a 

conversa com o paciente, passando pela identificação do 

problema, o estabelecimento do tratamento, a criação do plano 

de tratamento e finalizando com o acompanhamento deste 

(OLIVEIRA et al., 2015).  

O presente trabalho tem por objetivo comentar sobre a temática 

do Transtorno do espectro autista e o cuidado farmacêutico em 

pacientes que apresentam o distúrbio, enfatizando o 

comportamento, causa, relação da família com o indivíduo e do 

farmacêutico com o paciente e os familiares, e também 

destacar como o profissional farmacêutico pode atuar com os 

portadores do transtorno, além dos fármacos que podem ser 

utilizados no tratamento e seus efeitos na vida dos usuários. 

 

METODOLOGIA  

 

O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa da 

literatura, a qual tem como propósito resumir o conhecimento 

científico já fornecido sobre os cuidados farmacêuticos 

relacionados as crianças que apresentam o Transtorno do 

espectro autista (TEA), a importância da relação família com o 

profissional farmacêutico e os medicamentos utilizados no 

tratamento para portadores do distúrbio. 

Sendo assim, para a coleta de dados foram realizadas 

pesquisas nas bases de dados PubMed/ MedLine, SciELO, 
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Lilacs e Google Scholar. Em que, foram utilizados 14 artigos 

para a elaboração do presente trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

em 2017, uma em cada 160 crianças eram portadoras do 

transtorno do espectro autista. O distúrbio começa na infância, 

nos primeiros anos de vida e promete persistir até a fase adulta, 

embora algumas pessoas consigam ter autonomia, outras são 

totalmente dependentes de parentes e cuidadores.  

Algumas famílias revelam em suas falas que se 

obtiveram poucas explicações em relação ao distúrbio e ao seu 

prognóstico. Apesar do método ter sido citado na maioria das 

falas, sua abordagem é inespecífica, não informando os tipos 

de tratamentos, como: esclarecimento quanto ao tempo, local e 

como ele ocorrerá. Alguns componentes familiares de crianças 

autistas não se sentiram à vontade para fazer questionamentos 

sobre o tratamento e diagnostico do autismo na criança, saindo 

da consulta sem compreender do que se trata realmente a 

síndrome. 

O cuidado de manter os pais sempre informados sobre 

as possíveis dificuldades que serão enfrentadas por essas 

crianças faz com que eles estejam presentes em basicamente 

90% dos casos nas casas de apoio, a procura de ajuda para os 

filhos e apenas 10% apresentam apenas cuidador. Nesse 

estudo foi possível observar que a grande maioria das famílias 

procuram por órgãos na qual neles trabalham profissionais 

qualificados para cuidar do transtorno, buscando informações 
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para consequentemente melhorar o desenvolvimento do 

indivíduo (OLIVEIRA et al., 2015). 

A criança que apresenta o distúrbio, necessita de 

orientação e cuidado de profissionais qualificados, assim como 

também seus familiares. Nota-se que crianças com 

acompanhamento rigoroso de profissionais, apresentavam um 

crescimento considerável em seu desenvolvimento, assim 

também foi notório que crianças que tinham seu diagnostico 

concluído de forma mais tardia, seu desenvolvimento era mais 

lento e apresentava sintomas mais rigorosos.  

O TEA é um distúrbio que o indivíduo é caracterizado por 

apresentar dificuldades na interação social, comunicação e 

dificuldade na imaginação. As crianças que apresentam o 

distúrbio demonstram bloqueios em criatividade, em conversar 

com outras crianças, mostram comportamentos repetitivos e 

não conseguem a concentração máxima. Também, observa-se 

que é um distúrbio do desenvolvimento que se caracteriza por 

modificações existentes desde idade muito precoce, 

normalmente antes dos três anos de idade, com impacto 

variável em áreas principais do desenvolvimento humano como 

as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e 

capacidade de adaptação (LEMOS; SALOMÃO; RAMOS, 

2014). 

Tendo em vista a realidade das dificuldades com a 

comunicação, interação social e comportamental do portador do 

autismo, o sujeito com TEA pode ser classificado em diferentes 

níveis, como visto na tabela 1:  

 

Tabela 1-Níveis de classificação do paciente autista.  
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NIVEIS DE 

GRAVIDADE 

 

COMUNIAÇÃO 

SOCIAL 

 

COMPORTAMENTOS 

REPETITIVOS E 

RESTRITOS 

 

 

 

 

 

 

Nível 3 

“Exigindo apoio 

muito substancial” 

 

Déficits graves nas habilidades 

de comunicação social verbal e 

não verbal causam prejuízos 

graves de funcionamento, 

limitação em iniciar interações 

sociais e resposta mínima a 

aberturas sociais que partem de 

outros. 

Os indivíduos enquanto 

crianças, não apresentam 

interesse em se relacionar com 

outras crianças, seja para 

brincar ou conversar. Visto uma 

vez que os autistas têm como 

costume viver em um mundo 

isolado. 

 

 

 

Inflexibilidade de 

comportamento, 

extrema dificuldade em 

lidar com a mudança ou 

outros comportamentos 

restritos /repetitivos 

interferem 

acentualmente no 

funcionamento em 

todas as esferas. 

Dificuldade em mudar o 

foco e as ações. 

 

 

 

Nível 2 

“Exigindo apoio 

substancial” 

 

 

Déficits graves nas habilidades 

de comunicação social, verbal e 

não verbal, prejuízos sociais 

aparentes mesmo na presença 

de apoio, limitação em dar início 

a interação social e resposta 

reduzida ou anormal a aberturas 

sócias que partem dos outros. 

Inflexibilidade do 

comportamento 

dificuldade de lidar com 

a mudança ou outros 

comportamentos 

restritos/repetitivos 

aparecem com 

frequência suficiente 

para serem óbvios ao 

observador casual e 

interferem no 

funcionamento em uma 

variedade de contextos. 

Sofrimento/dificuldade 

para mudar o foco ou as 

ações. 
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Nível 1 

“Exigindo apoio” 

 

A ausência de apoio, déficits na 

comunicação social causam 

prejuízos notáveis. Dificuldade 

para iniciar interações sociais e 

exemplos claros de respostas 

atípicas ou sem sucesso a 

aberturas sociais dos outros. 

Pode aparentar pouco interesse 

por interações sociais. 

 

Inflexibilidade de 

comportamento causa 

interferência 

significativa no 

funcionamento em um 

ou mais contextos. 

Dificuldades em troca 

de atividades. 

Problemas para 

organização e 

planejamento são 

obstáculos à 

independência. 

Fonte: Associação de Amigos do Autismo (AMA), 2018. 

 

A compreensão de que o indivíduo portador do TEA, 

desde seus primeiros anos de vida necessita de 

acompanhamento e assistência, é o que torna seu crescimento 

sucessivo. A interação entre familiares e profissionais da saúde 

faz com que o autismo não seja uma dificuldade para o 

crescimento cognitivo e social da criança. Assim, com iniciativas 

e persistências o distúrbio passa a ser compreendido e a 

comunidade torna-se mais inclusiva e mais acolhedora 

(SANTOS; VIEIRA, 2017).  

De acordo com o estudo feito, mostrou-se que a 

diagnose do TEA para os familiares é transpassada por um 

agrupamento de diversos sentimentos, sensações, 

insegurança, culpa, angústia, pavor, desânimo e, sobretudo na 

qual o enfermo se remete a uma criança. O filho quando nasce 

é constituído na formação de um novo ciclo, na qual são 

exercidos pelos genitores e pelos familiares. Porém, quando 

sucede a interrupção nas idealizações, a família é afetada. O 
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momento da diagnose se constitui de um episódio estressante, 

visto que a descrição do diagnóstico da criança com TEA, 

ocasiona uma repercussão estrondosa diante dos familiares 

(PINTO et al., 2016). 

O trajeto do diagnóstico da criança é marcado pela 

relação dos familiares com condutas não muito sociais e de 

forma violenta por parte das crianças, especialmente quando 

são contestadas e por diversas opiniões da população diante 

do seu ambiente social a respeito de tais condutas. O aspecto 

com que os familiares interpretam os sinais apresentados pela 

a criança com TEA no convívio com a sociedade e parentes dá, 

sobretudo significado as características comportamentais. O 

Interacionismo Simbólico (IS) nos mostra que a interação social 

é simbólica, com a intenção de emitir símbolos ao interagir com 

outras pessoas e o obstáculo de interação que é expresso pela 

a criança com TEA conduz a família acerca do diagnóstico 

(MAPELLI et al., 2018). 

Os familiares identificam certas atitudes da criança, 

principalmente diante de acontecimentos em que se torna 

visível o incômodo e a contrariedade, sendo assim, tornando-

se agressivas. A criança observa atentamente os episódios em 

que ocorre e permanece as dificuldades de compreensão, de 

forma que irão identificar diversos acontecimentos no ambiente 

(MAPELLI et al., 2018) 

Muitos desses acontecimentos apresentam um 

incômodo em condutas sociáveis típicas da sua infância, junto 

com o desdobro e a convivência com a sociedade, sendo assim 

para as crianças e familiares. As famílias que possuem um 

integrante com Transtorno do Espectro Autista (TEA), acabam 

se isolando da sociedade frequentemente, sendo assim, tal fato 
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ocorre por vários fatores: o descobrimento da doença, quais 

medicamentos utilizar, como ele irá agir, força e superação dos 

familiares, dentre outros fatores (MAPELLI et al., 2018). 

É importante destacar que apesar dos obstáculos no 

caminho em conseguir tratar os indivíduos portadores do 

distúrbio, o nível de conhecimento dos familiares sobre o 

transtorno e a farmacoterapia utilizada foi meramente positiva, 

e que apesar dos recursos serem mínimos, o nível de 

conhecimento dos pais estavam bem além do que era esperado 

para a pesquisa (OLIVEIRA et al., 2015).  

Os parentes convivem com atitudes relevantes por meio 

da interpretação em que a criança busque expressar a sua 

vontade e o seu incômodo no seu convívio público. Diante do 

intenso barulho em áreas sociáveis, a criança com TEA 

demonstra certo desconforto, o que ajudou na diagnose. Diante 

disto, foi-se observado também o ato de se alimentar que se 

tornou o centro das atenções de suas mães em relação aos 

cuidados que devem ser tomados, a partir do aleitamento 

materno até os estágios de desenvolvimento da criança, 

proporcionando um conforto corporal e emotivo para o filho 

(MAPELLI et al., 2018). 

A partir da diagnose do TEA, as mães são responsáveis 

por promover um excelente cuidado com a criança acerca do 

essencial, com o intuito de promover o potencial da criança em 

relação ao seu desenvolvimento. O pai tem uma atuação 

escassa no cuidado e na vida da criança. O habitual foi que ele 

permaneça retraído em relação aos cuidados e de esbanjar 

certa fragilidade na relação de pai e filho (MAPELLI et al., 2018). 

A criança com TEA, juntamente com os seus familiares, 

enfrentam diversos obstáculos se tratando de atendimento e 



CUIDADO FARMACÊUTICO PARA PACIENTES PORTADORES DO DISTÚRBIO DO 

ESPECTRO AUTISTA 

 
 

das necessidades da criança, que estão relacionadas a seus 

direitos sociais. Simultaneamente a este procedimento, como 

membro a ele, os familiares traçam uma estratégia com o intuito 

de promover total independência da criança. Portanto, os 

familiares tratam de apoiar a fim de preservar a confiança e de 

manter um cuidado adequado para ele (MAPELLI et al., 2018). 

Em relação aos vários instrumentos da saúde e 

profissionais específicos do trajeto da família com a criança com 

TEA, foram os psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos 

que mostraram um bom acolhimento. Houve uma empatia por 

parte desses profissionais, que se comprometeram em 

contribuir com diversos fatores relacionados as crianças e os 

familiares, contribuindo com os direitos sociais das crianças 

(MAPELLI et al., 2018).  

Nesse contexto, destaca-se à atuação do profissional 

farmacêutico no Sistema Único de Saúde (SUS). Uma vez que, 

apesar de não existir muitas pesquisas que relatam sobre a 

assistência farmacêutica ao paciente autista no SUS, salienta-

se que este campo de atuação é um importante meio para o 

desenvolvimento de ações educativas e de orientação sobre o 

autismo, bem como no combate à estigmatização do autista. 

Vários projetos terapêuticos necessitam de várias abordagens 

diferentes que, consequentemente, envolvem diferentes 

profissionais da saúde, entre eles o profissional farmacêutico 

(BRASIL, 2015).  

Está devida atenção do farmacêutico engloba um 

procedimento por meio qual o farmacêutico contribui e os 

demais profissionais concepção, execução, acompanhamento 

de um plano terapêutico que virá a executar bons resultados 

terapêuticos para a criança com TEA, incluindo três atribuições: 
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identificar, resolver e evitar (OLIVEIRA, BARROS, SATURNO, 

LUZ & VASCONCELOS, 2015). 

A aplicação do cuidado farmacêutico abrange diversos 

fatores, uma vez que um farmacêutico encontra um paciente 

que requer um atendimento especial por parte do farmacêutico, 

o primeiro passo é reconhecer o problema de tratamento 

medicamentoso. É importante destacar, que o número de 

profissionais farmacêuticos que disponibilizam esse tipo de 

assistência, é bem inferior que o número de pacientes autistas. 

Sendo assim, nem todos os pacientes portadores de TEA 

possuem uma assistência farmacêutica. (OLIVEIRA et al., 

2015). 

Tendo em vista que  a TEA está presente nas famílias de 

diferentes níveis sociais,  o profissional farmacêutico atuante na 

política pública de saúde pode elaborar atividades como: 

atenção farmacêutica, abordagem medicamentosa, 

monitoramento e acompanhamento do tratamento do paciente 

com autismo ;conscientização sobre à temática, disseminando 

conhecimento com o intuito de evitar a prática da 

estigmatização (LULECI et. al., 2016). 

Em alguns acasos, se torna necessário o 

acompanhamento farmacoterapêutico, pois na maioria das 

vezes, são os próprios pais que realizam toda a administração 

dos medicamentos utilizados no tratamento e, 

consequentemente, podem interferir na adesão terapêutica 

desses pacientes (FERNANDES et. al., 2017). 

No contexto da administração medicamentosa, 

monitoramento e acompanhamento do paciente com espectro 

autista, o farmacêutico, contribui para que seja feito um plano 

terapêutico específico a cada paciente, priorizando suas 
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necessidades especificas. Ou seja, serão levadas em 

consideração questões como: identificação, resolução e 

prevenção de problemas relacionados ao uso dos 

medicamentos, além de prestar esclarecimentos fundamentais 

a família da criança autista que estará todos os dias com ela e 

será responsável pelo controle dos medicamentos, caso 

necessário, evitando possíveis desacertos na administração e 

interações medicamentosas (LULECI et. al., 2016). 

O tratamento medicamentoso em pacientes autistas não 

é utilizado para tratar o transtorno em si, todavia ameniza 

sintomas desencadeados com frequência pela síndrome e 

melhora a qualidade de vida dos portadores do transtorno 

(LEITE, MEIRELLES & MILHOMEN, 2015). O tratamento é feito 

de forma individualizada para que cada paciente possa ter a 

resposta farmacológica adequada e é necessária uma equipe 

com vários profissionais da área da saúde para o melhor 

desenvolvimento do paciente (FERNANDES et al., 2017). 

Não são todos os pacientes com TEA que precisarão 

fazer o uso de algum fármaco e mesmo os que têm 

necessidade, poderão fazer o uso apenas por um período da 

vida (OLIVEIRA et al., 2015).  

Alguns dos sintomas tratados pela terapia 

medicamentosa são: a agressividade; irritabilidade; 

hiperatividade; distúrbios do sono; distúrbios alimentares; fobias 

sociais; atenção e concentração. Tais sintomas dificultam tanto 

a interação social dos pacientes, como o tratamento em outras 

atividades terapêuticas, como fonoaudiólogo e psicólogo 

específicos (MOREIRA et al., 2014).  

Após o início do tratamento farmacológico normalmente 

é apresentada uma diminuição considerável em sintomas como 
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dificuldade comunicativa, agressividade, irritabilidade e stress, 

melhorando o aprendizado e a interação social dos indivíduos 

que possuem autismo (LEITE, MEIRELLES & MILHOMEN, 

2015). 

Na maioria das pesquisas a Risperidona é o 

medicamento mais utilizado. No estudo realizado na Bolívia, por 

Berazain; Paz (2015), com 10 crianças, 6 utilizavam 

medicamentos, dessas 6, 4 faziam o uso de Risperidona. Na 

pesquisa realizada por Leite; Meirelles; Mihomem (2015), no 

Piauí, foi observado que 52% das crianças pesquisadas 

utilizaram o medicamento. Resultado semelhante também foi 

encontrado por Fernandes; Portela; Moreira; Fernandes (2017), 

35 dos 50 pacientes estudados faziam o uso do fármaco. 

A Risperidona é um antipsicótico conhecido como atípico 

ou de segunda geração, esse tipo de fármaco geralmente tem 

menos chance de ter ocorrência de efeitos extrapiramidais do 

que os antipsicóticos de primeira geração. O medicamento age 

como bloqueador dos receptores da dopamina e serotonina, 

diminuindo a resposta dos neurotransmissores (CONITEC, 

2014). 
A Risperidona é um antagonista seletivo das 

monoaminas cerebrais, com propriedades únicas. 

Ela tem uma alta afinidade pelos receptores 

serotoninérgicos 5-HT2 e dopaminérgicos D2. A 

risperidona liga-se igualmente aos receptores alfa-

1 adrenérgicos e, com menor afinidade, aos 

receptores histaminérgicos H1 e adrenérgicos alfa-

2. A risperidona não tem afinidade pelos receptores 

colinérgicos. Apesar de a risperidona ser um 

antagonista D2 potente, o que é considerado como 

ação responsável pela melhora dos sintomas 

positivos da esquizofrenia, o seu efeito depressor 
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da atividade motora e indutor de catalepsia é menos 

potente do que os neurolépticos clássicos. O 

antagonismo balanceado serotoninérgico e 

dopaminérgico central pode reduzir a possibilidade 

de desenvolver efeitos extrapiramidais e estende a 

atividade terapêutica sobre os sintomas negativos e 

afetivos da esquizofrenia (ANVISA, 20--, p.14). 

 

A absorção do medicamento é total, não é afetada pela 

alimentação, tem um pico de concentração plasmática entre 1-

2 horas após o consumo e é metabolizada pela CYP2D6 em 9-

hidróxi-risperidona. A Risperidona se liga à albumina e à alfa-1 

glicoproteína ácida, no plasma e após uma semana do uso 70% 

da dose é excretada na urina e 14% nas fezes. 

Na maioria dos estudos o efeito colateral mais comum foi 

a sonolência. Na pesquisa realizada por Leite; Meirelles; 

Mihomem (2015), no Piauí, 16% das crianças pesquisadas 

apresentaram o sintoma. Já no estudo feito por Fernandes; 

Portela; Moreira; Fernandes (2017), 35% dos pacientes tinham 

o efeito colateral. 

A Risperidona é disponível no SUS através do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(CEAF) apenas para o tratamento de esquizofrenia (CID10: 

F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). Todavia, segundo a ANVISA, 

o medicamento é indicado para o tratamento de TEA e auxilia 

em diversos sintomas como agressividade e mudanças rápidas 

de humor. 

O medicamento disponibilizado atualmente pelo SUS 

para o tratamento de pessoas com autismo é Haloperidol, que 

por ser um antipsicótico de primeira geração, tem mais riscos 
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de apresentar efeitos extrapiramidais e como o tratamento 

geralmente é feito em crianças e adolescentes, esse risco é 

maior, já que os limites de intoxicação nesses indivíduos são 

atingidos mais facilmente (CONITEC, 2014). O Haloperidol 

atualmente é um dos medicamentos que mais causam 

intoxicações agudas em crianças e adolescentes (NETO et al., 

2009). 

O Haloperidol, segundo a ANVISA, “é um bloqueador 

potente dos receptores dopaminérgicos centrais, classificado 

como um antipsicótico muito incisivo.” A absorção da maior 

parte do medicamento é feita de 2-6 horas após o uso oral, 

possui diversas vias metabólicas, como CYP3A4 ou CYP2D6, 

possui meia-vida de 24h e é eliminado 40% na urina e 60% nas 

fezes. 

A alta incidência dos efeitos colaterais, em ambos os 

medicamentos, está geralmente associada ao uso prolongado 

do medicamento, dosagem mais alta do que o recomendado, 

irregularidade no uso ou associação com outros fármacos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Feita a revisão sistemática da literatura sobre a temática 

dos transtornos do espectro autista, foi possível observar que 

muitas famílias obtiveram poucas explicações em relação ao 

distúrbio e ao seu prognóstico. Informações como: 

esclarecimento quanto ao tempo do tratamento, local e como 

ele ocorrerá, não são passadas a família ou são comentadas de 

forma superficial ou com uma linguagem que eles não 

entendem. Outra queixa em relação a isso foi a falta de abertura 
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dos profissionais para que as famílias fizessem 

questionamentos. 

Tendo em vista que a família é extremamente relevante no 

tratamento de pacientes com autismo, já que o distúrbio 

geralmente se inicia na primeira infância, é de grande 

importância que sejam bem orientados, para que os portadores 

sejam tratados da melhor maneira. 

Portanto o profissional farmacêutico tem um papel expressivo 

na orientação familiar quanto ao uso de medicamentos, haja 

vista que o uso irregular, em excesso ou junto de outros 

medicamentos, pode piorar sintomas como: irritabilidade, 

agressividade, hiperatividade ou até causar outros efeitos 

como: náusea, vômito e dores abdominais. Além disso, o 

farmacêutico pode esclarecer dúvidas a respeito dos sintomas 

ou algum outro questionamento a respeito do distúrbio.  
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RESUMO: O tabagismo é considerado a segunda causa de 
morte no mundo. No Brasil, o Ministério da Saúde preconiza que 
o tratamento inclua avaliação clínica, abordagem mínima ou 
intensiva, individual ou grupo, se necessário, terapia 
medicamentosa em conjunto com a abordagem intensiva. O 
tratamento medicamentoso de primeira linha se realiza através 
dos medicamentos: Bupropiona e Reposição de Nicotina. A 
interação medicamentosa (IM) se apresenta com combinação 
de dois ou mais medicamentos de forma que a segurança ou 
eficácia do fármaco se torna significativamente alterada pela 
presença de outro. Objetivou-se refletir acerca das IM com 
bupropiona durante tratamento multidisciplinar do tabagismo. 
Empregou-se metodologia ativa, do tipo aprendizagem baseada 
em problemas, envolvendo 129 indivíduos, de todas idades e 
ambos sexos, que pretendiam parar de fumar, durante 
realização do Programa Multidisciplinar de Tratamento de 
Tabagismo realizado na cidade de Campina Grande, Paraíba, 
no período de fevereiro a agosto de 2019. Dos assistidos 
(67,4%) afirmaram que utilizam medicamentos. Dentre esses 
medicamentos (44,8%) não apresentaram interações com o 
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bupropiona, (3%) interações leves, (28,3%) interações 
moderadas e (23,9%) interações maiores. Nas IM maiores não 
é dispensado o bupropiona, ressaltando ao paciente a 
necessidade da continuação do tratamento com a equipe 
multidisciplinar. Pode-se concluir que a reflexão acerca de IM 
durante o tratamento do tabagismo com bupropiona representa 
segurança ao paciente e efetiva assistência para qualidade de 
vida. 
Palavras-chave: Interações medicamentosas. Tabagismo. 

Cloridrato de Bupropiona. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tabagismo é considerado a segunda causa de morte 

no mundo pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(2008), o tabagismo pode ser definido como o consumo 

sistemático de produtos feitos com folhas de tabaco e que 

podem causar dependência química e psicológica devido a 

nicotina.  

Este se apresenta associado á mortalidade por diversos 

tipos de câncer (pulmão, boca, faringe, laringe, esôfago, 

estômago, pâncreas, bexiga, rim, colo do útero e leucemia 

mieloide aguda), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

doença coronariana, hipertensão arterial e acidente vascular 

encefálico (INCA, 2011).  

Além disso, de acordo com a Organização Pan 

Americana da Saúde (OPAS) não existe nível seguro de 

exposição passiva à fumaça do tabaco. Segundo Ministério da 

saúde o tabagismo passivo consiste na inalação da fumaça de 
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derivados do tabaco por indivíduos não fumantes que convivem 

com pessoas fumantes (BRASIL, 2015).   

Dessa forma, em adultos pode causar efeitos adversos 

no sistema cardiovascular, doença coronariana e câncer de 

pulmão. Em crianças, inclui a exposição fetal, estando o fumo 

passivo particularmente relacionado a efeitos adversos sobre o 

sistema respiratório, síndrome da morte súbita na infância e 

efeitos adversos no desenvolvimento neuropsicológico e do 

crescimento (OPAS, 2019).  

Estima-se que o fumo seja responsável por mais de cinco 

milhões de mortes anualmente e que, se as tendências atuais 

de uso do tabaco persistirem, esse número possa superar oito 

milhões de mortes anuais até 2030 (INCA, 2011). 

As ações educativas, legislativas e econômicas 

desenvolvidas no Brasil vêm gerando uma diminuição da 

aceitação social do tabagismo. Diante disto, vem aumentando 

o número de pessoas que querem parar de fumar, evidenciando 

a importância de priorizar o tratamento do fumante como 

estratégia fundamental no controle do tabagismo (INCA, 2019). 

Neste sentido, torna-se essencial a intervenção do Estado na 

formulação de políticas públicas que busquem diminuir o 

número de fumantes e o nível de consumo, assim como 

estimulem a cessação (LAMPREIA et al., 2015). Assim, o autor 

Martins (2011, p.63) conclui que, 
a doença deve ser prevenida, o fator de risco 
abordado, o comportamento modificado, mas a 
pessoa que fuma deve ser encorajada a mudar e 
apoiada no enfrentamento das dificuldades que 
encontra nesse processo de mudança. 
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No Brasil, o Ministério da Saúde preconiza que o 

tratamento inclui avaliação clínica, abordagem mínima ou 

intensiva, individual ou em grupo e, se necessário, terapia 

medicamentosa junto com a abordagem intensiva. 

A terapia medicamentosa tem por finalidade minimizar os 

sintomas da síndrome de abstinência à nicotina, porém não 

devem ser utilizadas isoladamente sendo associada a uma boa 

abordagem. O tratamento medicamentoso de 1ª linha é 

realizado por meio dos medicamentos: Cloridrato de bupropiona 

e Reposição de Nicotina (BRASIL, 2016). 

No contexto do papel farmacêutico, o esclarecimento 

acerca da dependência química à nicotina, principal substância 

do cigarro que atua como responsável a dependência química, 

como também a explicação do mecanismo de ação dessa 

substância sobre o Sistema Nervoso Central. Com isso, dentre 

vários modelos para tratamento do tabagismo, o uso do 

medicamento cloridrato de bupropiona se apresenta como 

alternativa medicamentosa reconhecida para tratar indivíduos 

que fazem uso de cigarro. 

O Cloridrato de bupropiona se caracteriza como 

aminocetona que inibe a recaptação de noradrenalina e 

dopamina nas sinapses, atuando como antidepressivo. Atinge 

o máximo de concentração plasmática em três horas e liga-se 

fortemente a proteínas plasmáticas. O Cloridrato de bupropiona 

se torna contraindicado em pacientes com antecedentes de 

epilepsia ou outros transtornos convulsivos, traumatismo 

craniencefálico, anorexia ou bulimia, pessoas alérgicas ao 

cloridrato de bupropiona ou a algum componente do 

medicamento, menores de 18 anos, grávidas ou que pretendem 

engravidar  e não deve ser usada concomitantemente a 
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inibidores da monoaminoxidase (IMAO), portanto deve ser 

observado se o tabagista utiliza outros medicamentos e com 

isso avaliar a existência de interações medicamentosas 

(FOCCHI; BRAUN, 2005). 

A interação medicamentosa (IM) pode ser definida como 

a combinação de dois ou mais medicamentos de forma que a 

segurança ou a eficácia de um fármaco poderá ser alterada pela 

presença de outro (CEDRAZ; SANTOS JUNIOR, 2014). Dessa 

forma, as IM podem levar pacientes a resultados insatisfatórios 

no tratamento, como também levar à óbito (RIBEIRO NETO; 

COSTA JUNIOR; CROZARA, 2017). Portanto, na IM podem 

resultar de uma potencialização do efeito terapêutico, redução 

da eficácia, aparecimento de reações adversas com distintos 

graus de gravidade ou ainda, não causar nenhum tipo de 

mudança no efeito desejado do medicamento. Dessa forma, a 

quantidade de medicamentos prescritos deve ser considerada 

de acordo com as reais necessidades de cada indivíduo e a 

análise do balanço entre potenciais benefícios e riscos que 

podem ser causados (NASCIMENTO et al., 2017).  

Sendo assim, objetivou-se refletir acerca das interações 

medicamentosas com cloridrato de bupropiona durante 

tratamento multidisciplinar do tabagismo realizado na cidade de 

Campina Grande, Paraíba.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Utilizou-se de metodologia ativa, do tipo Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP). De acordo com Macedo et al., 

(2018, p.2), 
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  a metodologia ativa tem uma concepção de 
educação crítico-reflexiva com base em estímulo 
no processo ensino-aprendizagem, resultando em 
envolvimento por parte do educando na busca 
pelo conhecimento. Na Aprendizagem Baseada 
em Problemas (ABP), o docente apresenta um 
problema próximo do real ou simulado elaborado 
por expertises na área do conhecimento, com 
temas fundamentais que oportunizem o preparo 
do estudante para atuar na vida profissional. 
 

O presente estudo envolveu 129 indivíduos de todas as 

idades e ambos os sexos, que pretendem parar de fumar, 

residentes na região da cidade de Campina Grande, Paraíba. 

Os dois primeiros encontros foram semanais, partindo 

posteriormente para encontros quinzenais. Foi realizado em um 

hospital universitário da região, onde foram assistidos de 

fevereiro a agosto de 2019, por meio do método Dáder e 

prestadas demais informações do perfil tabagista. Incluiu-se o 

registro da situação socioeconômica, além do uso de 

medicamentos para avaliar se o paciente utiliza algum 

medicamento que pode ocorrer interações medicamentosa com 

o Cloridrato de Bupropiona. 

No primeiro momento, realizou-se explanação acerca 

das atividades desempenhadas por cada equipe do Programa 

Multidisciplinar de Tratamento do Tabagista (PMTT), que é 

composta por profissionais de Farmácia, Medicina, 

Odontologia, Psicologia, Nutrição e Educação Física.  

Após uma semana do primeiro encontro, os pacientes 

retornaram, e, foram iniciadas as tomadas de informações dos 

assistidos por cada equipe do PMTT. A equipe de farmácia 

traçou o perfil do paciente e foram verificadas interações 
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medicamentosas entre o cloridrato de bupropiona e 

medicamentos que cada paciente faz uso.  

Foi realizado a reflexão acerca das interações 

medicamentosas (IM) em relação ao Cloridrato de Bupropiona, 

por intermédio do Aplicativo Drugs.com. Esta se trata de uma 

enciclopédia on-line farmacêutica que apresenta informação 

acerca de medicamentos para usuários e profissionais de 

saúde. 

De acordo com o Aplicativo Drugs.com as IM são 

classificadas em “maiores”, “moderadas” e “leves”, que são 

definidas da seguinte maneira:  “maiores” – pode oferecer risco 

de morte e/ou requerer intervenção médica urgente para 

minimizar efeitos adversos graves;  “moderadas” – pode 

resultar em exacerbação das condições clínicas do paciente 

e/ou requerer troca de terapia; “menores” (leves) – interações 

medicamentosas com efeitos clínicos limitados, podendo sua 

manifestação incluir aumento da frequência ou severidade dos 

efeitos colaterais, mas não requerem alterações importantes na 

terapia. 

 Desta forma, uma possível interação grave seria um 

fator decisivo para não dispensação do medicamento ao 

tabagista em tratamento no PMTT, além disso, devem ser 

observadas as contraindicações que o medicamento possui, 

como: antecedentes de epilepsia ou outros transtornos 

convulsivos, traumatismo craniencefálico, anorexia ou bulimia, 

pessoas alérgicas ao cloridrato de bupropiona ou a algum 

componente do medicamento, menores de 18 anos, grávidas 

ou que pretendem engravidar e não deve ser usada 

concomitantemente a inibidores da monoaminoxidase (IMAO) 

Após observação das interações e contraindicações, realizava-
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se a aferição de pressão. Fator importante, pois, o paciente com 

pressão arterial não controlada, não poderia fazer uso do 

medicamento, já que o mesmo, tende a provocar alteração na 

pressão arterial, apresentando-se como risco para hipertensos 

sem controle medicamentoso da pressão arterial sistêmica.  

Após passarem por essas etapas os pacientes eram 

liberados com a quantidade de medicamento recomendada 

para 15 primeiros dias, iniciando com 1 comprimido de 150mg 

pela manhã e a partir do 4º dia, passa-se a ser utilizado duas 

vezes ao dia com intervalo de 8 horas entre as doses, 

enfatizando sempre, no ato da dispensação o uso correto 

quanto aos horários que deve ser seguido, além do 

aparecimento de efeitos adversos. 

Com quinze dias após as primeiras semanas de uso, os 

pacientes seguem para os retornos com cada equipe, onde são 

desenvolvidas o acompanhamento em grupo. Partindo então, 

para uma nova dispensação medicamentosa do cloridrato de 

bupropiona para pacientes que estejam aptos a fazerem uso. 

Cada paciente permanece acompanhado por um período de 

três meses, sendo o medicamento utilizado recomendado para 

uso por até 3 meses, conforme protocolo do PMTT. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Martins (2011) as variáveis sociodemográficas, 

como a escolaridade e o nível socioeconômico são importantes 

ao estudo do tabagismo, numa associação direta e negativa 

com o parar de fumar.  

No período de fevereiro a agosto de 2019, foram 

assistidos 129 tabagistas, predominando o sexo feminino com 
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68,2% dos assistidos (Tabela 1), discordando com estudos 

realizados por Montes et al. (2015) que tiveram como 

prevalência fumantes do sexo masculino. Possivelmente esse 

aumento do consumo de tabaco entre indivíduos do sexo 

feminino se dá devido ao fato que, culturalmente, as mulheres 

buscam mais por serviços de saúde, refletindo assim por uma 

maior busca pelo tratamento contra o tabagismo.  

Acerca da faixa etária, teve o predomínio de pessoas 

entre 51 a 60 anos, responsabilizando pelos (29,4%), seguidos 

pela faixa de 31 a 40 anos (21%), a faixa etária entre 41 a 50 

anos e 61 a 70 anos tiveram igual proporção (17,8%) cada, as 

faixas etárias entre 21 a 30 e acima de 70 anos também 

obtiveram a mesma proporção (6,2%) cada e, entre 13 a 20 

anos com (1,6%). Essa prevalência está muito semelhante com 

estudo realizado pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico -VIGITEL, em 

2017, onde predominou a faixa etária igual ou superior a 55 

anos (BRASIL,2018). Nesse sentido, observou-se o consumo 

de tabaco em idades avançadas, podendo indicar maior risco à 

saúde.    

Em relação ao estado civil, o mais citado:  solteiro 

(41,9%), seguida de casado (31,8%), viúvo (16,2%) e 

divorciado (10,1%). Dos assistidos, 21,7% apresentava em 

igual proporção o ensino fundamental incompleto e médio 

completo, 14% o ensino fundamental completo, 13,1% médio 

incompleto,11,6% superior completo, 10,9% cada analfabeta e 

7% superior incompleto. De acordo com Leal et al. (2017), 

indivíduos com baixo nível de escolaridade tem a probabilidade 

maior de serem fumantes do que indivíduos que possuem o 

ensino médio ou superior, portanto, necessita-se de promoção 
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de políticas para o controle do tabaco principalmente dirigidas 

a eles. 

Abordando acerca da religião praticante, 63,6% são 

católicas, 15,5% evangélicas, 1,6% espíritas e 19,3% 

responderam a opção outras. Ficou evidente menor busca do 

tratamento por parte dos evangélicos, espíritas e outros. 

Segundo Vargas et al (2017), a crença religiosa é fator protetor 

contra uso de substâncias psicoativas, uma vez que algumas 

religiões impõem mais limites ou até proíbem determinados 

comportamentos e condutas. 

Quando observada a renda, 82,9% afirmaram receber 

até 2 salários mínimos,12,4% 2 a 4, 3,1% afirmaram receber 10 

a 20, e 0,8% responderam que recebem de 5 a 9 salários 

mínimos e acima de 20 salários mínimos, respectivamente. 

Comprovado por Bazotti (2016) que descreve que sob a ótica 

da renda e da escolaridade, os resultados mostram que o 

consumo de tabaco está mais concentrado nas populações que 

possuem menor renda.  

 

Tabela 1. Perfil socioeconômico dos tabagistas 

VARIÁVEIS CATEGORIAS N % 

Sexo  
Feminino 
Masculino 

 
88 
41 

 
68,2 
31,8 

Faixa etária   
13-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 

 
2 
8 
27 
23 
38 
23 

 
1,6 
6,2 
21 
17,8 
29,4 
17,8 
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Fonte: O autor, 2019 

 

Em relação ao uso de medicamentos pelos assistidos 

87(67,4%) afirmaram fazer uso de medicamentos e 42(32,6%) 

não usam medicamentos (Gráfico 1). Este resultado está de 

acordo com estudos realizado por Lima et al. (2017) que dentre 

os usuários 68,3% utilizavam pelo menos um medicamento 

prescrito. O grande uso de medicamentos, polifarmácia, reflete 

a baixa efetividade da política de prevenção às doenças.  

Acima de 70 8 6,2 
Estado civil   

Casado (a) 
Solteiro (a) 
Divorciado (a) 
Viúvo(a)  

 
41 
54 
13 
21 

 
31,8 
41,9 
10,1 
16,2 

Escolaridade  
Analfabeto (a) 
Fundamental incompleto 
Fundamental completo 
Médio incompleto 
Médio completo 
Superior incompleto 
Superior completo 

 
14 
28 
18 
17 
28 
9 
15 

 
10,9 
21,7 
14 
13,1 
21,7 
7 
11,6 

Religião  
Católica 
Evangélica 
Espirita 
Outras  

 
82 
20 
2 
25 

 
63,6 
15,5 
1,6 
19,3 

Renda 
familiar 

 
Até 2 salários mínimos 
2-4 salários mínimos 
5-9 salários mínimos 
10-20 salários mínimos 
Acima de 20 salários 
mínimos 

 
107 
16 
1 
4 
1 
 

 
82,9 
12,4 
0,8 
3,1 
0,8 
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Dentre os assistidos que faziam terapia medicamentosa 

foram citados 67 medicamentos diferentes. Dos medicamentos 

que foram citados (44,8%) não apresentaram interações com o 

Cloridrato de Bupropiona, (3%) apresentaram interações leves, 

(28,3%) interações moderadas e (23,9%) interações maiores. 

 

Gráfico 1. Total de medicamentos utilizados pelos tabagistas

 
Fonte: Drugs.com,2019. 

 

Em relação a classificação das IM do Cloridrato de 

Bupropiona com os medicamentos Fluticasona/vilanterol, 

Formoterol/Budesonida foram classificados como leves, 

portanto geralmente não causam danos e com isso não 

necessita fazer mudança na terapia medicamentosa e o 

paciente poderá fazer o uso concomitante com o Cloridrato de 

bupropiona (Quadro 1).  

45%

24%

28%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Não tem
interações

Maior

Moderado

Leve
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Já as IM consideradas moderados deve ser observado o 

seu uso. Os medicamentos da classe terapêutica dos anti-

hipertensivos com Cloridrato de Bupropiona podem ter efeitos 

aditivos na redução da pressão arterial, podendo o paciente 

sentir dor de cabeça, tontura, tontura, desmaio e / ou alterações 

no pulso ou na freqüência cardíaca. Em relação aos 

Benzodiazepínicos (Clonazepam, Alprazolam, Diazepam e 

Lorazepam) o uso excessivo ou descontinuação abrupta após 

uso prolongado, pode ocasionalmente desencadear convulsões 

em pacientes que tomam Cloridrato de Bupropiona. 

Em relação ao medicamento Fenobarbital, da classe 

terapêutica dos barbitúricos, em conjunto com Bupropiona deve 

ser alertado para possibilidade de um risco aumentado de 

convulsões durante a exposição excessiva a esses 

medicamentos. O Clopidogrel pode aumentar os níveis 

sanguíneos e os efeitos do Bupropiona podem acarretar em 

convulsões, ansiedade, tremor, insônia, alucinações, confusão 

e dificuldade em se concentrar O Bupropiona pode aumentar os 

níveis sanguíneos e efeitos do Nebivolol.  

Nas interações consideradas Maior o principal efeito é o 

aumento do risco de convulsões, podendo ocorrer o aumento 

dos níveis sanguíneos do Bupropiona ou do outro medicamento 

utilizado com cloridrato de bupropiona. No que se refere ao 

medicamento vortioxetina, o cloridrato de bupropiona pode 

aumentar os níveis sanguíneos e os efeitos da vortioxetina.  
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Quadro 1. Classificação das interações medicamentosas com 

o Cloridrato de Bupropiona 

Interações Medicamentos Efeitos 

LEVE Fluticasona/vilanterol 

Formoterol/Budesonida 

Geralmente 

não causam 

danos ou 

requerem uma 

mudança na 

terapia 

MODERADO Hidroclorotiazida 

Captopril 

Enalapril 

Furosemida 

Atenolol 

Losartana 

Valsartana 

Besilato de Anlodipino 

Cortalidona 

Hidralazina 

Doxazosina/Finasterida 

Espirolactona 

Podem ter 

efeitos aditivos 

na redução da 

pressão 

arterial. 

Fenobarbital 

 

Possibilidade 

de um risco 

aumentado de 

convulsões 

durante a 

exposição 

excessiva a 
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esses 

medicamentos 

Clonazepam 

Alprazolam 

Diazepam 

Lorazepam 

Pode 

ocasionalmente 

desencadear 

convulsões. 

Nebivolol Bupropiona 

pode aumentar 

os níveis 

sanguíneos e 

os efeitos do 

Nebivolol. 

Clopidogrel Clopidogrel 

pode aumentar 

os níveis 

sanguíneos e 

os efeitos do 

Bupropiona 

MAIOR Prednisolona 

Betametasona 

Haloperidol 

Prometazina 

Risperidona 

Trazodona 

Quetiapina 

Venlafaxina 

Carbonato de Litio 

Pode aumentar 

o risco de 

convulsões 
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Fonte: Drugs.com, 2019 

 

Pode ser mais provável que o paciente tenha efeitos 

colaterais, incluindo uma condição rara, mas grave, chamada 

síndrome da serotonina, que pode incluir sintomas como 

confusão, alucinação, convulsão, mudanças extremas na 

pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, febre, 

sudorese excessiva, tremores ou tremores, visão turva, 

espasmo ou rigidez muscular, tremor, incoordenação, cãibras 

no estômago, náusea, vômito e diarreia, e em casos graves 

podem resultar em coma e até morte.  

Dentre os medicamentos utilizados pelos tabagistas 

considerados Maior a classe terapêutica que pode ser 

observado foram os antidepressivos, antipsicóticos, antialérgico 

e anti-inflamatório. Destacam-se entre os medicamentos mais 

utilizados considerados como maiores o risperidona, 

haloperidol, prometazina, quetiapina, prednisona, duloxetina e 

olanzapina. 

Paroxetina 

Sertralina 

Prednisona 

Duloxetina 

Olanzapina 

Escitalopram 

Vortioxetina Bupropiona  

pode aumentar 

os níveis 

sanguíneos e 

os efeitos da 

vortioxetina 
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Diante do que foi exposto, faz-se necessário explicar aos 

tabagistas que utilizam os medicamentos que foram 

considerados Maior junto com o Bupropiona, que não pode 

dispensar o medicamento, pois pode ter risco a sua saúde, no 

entanto, ressalta a importância da continuidade do tratamento, 

porém sem a utilização do medicamento Bupropiona.   
 

CONCLUSÕES  

 

Pode-se concluir que, atualmente o tabagismo por ser 

uma das causas de morte no mundo, por estar associado a 

diversas doenças, necessita de maiores estímulos para que 

ocorra a cessação do uso do cigarro. Dessa forma, uma das 

estratégias para o tratamento do tabagismo se dá por meio da 

terapia medicamentosa com o cloridrato de bupropiona. 

O cloridrato de bupropiona apresenta contra-indicações 

para pacientes que tenha histórico de epilepsia, entre outras 

doenças. Portanto, a avaliação das interações medicamentosas 

do cloridrato de bupropiona com os medicamentos que o 

tabagista já utiliza torna-se necessário para o tratamento seguro 

e eficaz. 

Foi possível observar que as interações 

medicamentosas consideradas moderadas podem causar 

alguns sintomas brandos, podendo ser revertidos ao longo do 

tratamento pela equipe multidisciplinar. Já em relação a 

interação maior é recomendado a não utilização da terapia 

medicamentosa com o Cloridrato de bupropiona devido à 

gravidade dos efeitos que podem ser causados, ocorrendo risco 

a saúde do paciente. 
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É importante ressaltar ao paciente do Programa 

Multidisciplinar de Tratamento do Tabagista (PMTT) que o 

medicamento objetiva reduzir os sintomas de abstinência, 

porém não pode trazê-lo consequências negativas e, sim auxílio 

na cessação do uso do cigarro. 
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RESUMO: O ato de se automedicar consiste em selecionar e 
fazer uso de medicamentos com o objetivo de tratar doenças 
autodiagnosticadas. É a utilização de medicamentos por conta 
própria, ou por indicação de pessoas não habilitadas. Este 
trabalho teve como objetivo analisar o perfil de usuários que 
praticam a automedicação de uma unidade integrada de saúde 
da família no município de João Pessoa-PB. Trata-se de um 
estudo transversal, descritivo e quantitativo, cuja coleta de 
dados foi realizada na unidade de saúde, durante o mês de 
janeiro de 2016, tendo como instrumento um questionário 
semiestruturado e os dados obtidos foram analisados por meio 
do programa estatístico SPSS® versão 20.0. A partir dos 
resultados obtidos foi possível observar que dos 186 
entrevistados, 166 (84%) afirmaram tomar medicamento por 
conta própria, dentre esses, 72% eram do sexo feminino, 23% 
com idade entre 60 e 69 anos. Os medicamentos mais utilizados 
na automedicação foram os analgésicos e antipiréticos, 
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seguidos dos anti-inflamatórios. Portanto, faz-se necessário 
estimular ações por parte das autoridades públicas com objetivo 
de desestimular a automedicação, visto que, é uma prática que 
pode causar sérios danos à saúde. 
Palavras-chave: Automedicação. Uso racional de 

medicamentos. Unidade Básica de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de medicamentos é a forma mais usual para tratar 

sintomas e doenças do ser humano na sociedade. Todavia, 

existem pesquisas que demonstram a existência de problemas 

de saúde, cuja origem está ligada ao uso irracional de 

medicamentos (NUNES et al., 2019; COSTA et al., 2017). 

A automedicação é uma prática realizada há muitos anos 

e observada em todo o mundo. No entanto, diferente da forma 

que acontece em outros países, no Brasil a prática está 

acompanhada do uso indevido e excessivo de medicamentos 

(LOPES et al., 2014). A automedicação consiste na utilização 

de medicamentos por conta própria ou por indicação de 

pessoas não habilitadas para o tratamento de doenças com o 

intuito de tratar doenças autodiagnosticadas e sintomas que 

são percebidos pelo usuário sem avaliação do profissional de 

saúde (ARRAIS et al., 2016; DE OLIVEIRA et al., 2018).  

O uso racional de medicamentos difere da 

automedicação, uma vez que o medicamento é utilizado por 

meio de uma dispensação apropriada, segundo a sua 

necessidade terapêutica, indicação, dose, posologia, tempo de 

duração do tratamento, alcançando, portanto, resultados 
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eficazes para o tratamento e cura das doenças por meio de uma 

atenção farmacêutica de qualidade (ARRAIS et al., 2014).  

A automedicação pode ser praticada de diversas formas, 

como por exemplo, a obtenção de medicamentos sem 

prescrição, o compartilhamento de medicamentos com amigos, 

familiares e por indicação de balconistas de farmácias, bem 

como, a reutilização de sobras de medicamentos de 

tratamentos anteriores e a utilização de prescrições antigas 

(FREITAS; MARQUES; DUARTE, 2018; LIMA et al., 2018). 

Também estão inclusas nesse contexto as terapias caseiras ou 

práticas complementares quando seguidas sem prescrição para 

tratar as doenças ou seus sintomas (SOUZA, 2013; CASTRO 

et al., 2016). 

No Brasil, cerca de 35% dos medicamentos são 

utilizados a partir da automedicação (AQUINO; BARROS; 

SILVA, 2010). Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) mais de 50% dos medicamentos são prescritos ou 

comercializados de maneira inapropriada (COSTA et al., 2017). 

Números alarmantes publicados pelo Sistema Nacional de 

Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) evidenciaram 

que os medicamentos ocupam o primeiro lugar entre os três 

principais agentes ocasionadores de intoxicações na população 

desde 1996 (ABRAHÃO; GODOY; HALPERN, 2013; SANTOS; 

BOING, 2018).  

Dados registrados no SINITOX mostraram que, entre 

2000 e 2012, foram notificados mais de 300 mil casos de 

intoxicações por medicamentos (aproximadamente 26.693 

casos por ano), e, desses 1.102 (0,3% dos casos) evoluíram 

para óbito (SANTOS; BOIG, 2018). O uso irracional de 

medicamentos é constantemente associado a essas 
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intoxicações medicamentosas, sendo uma de suas principais 

causas o uso indiscriminado de medicamentos, muitas vezes 

resultante da falta de conhecimento acerca da posologia e 

administração correta do medicamento, erros de prescrição e, 

principalmente, a automedicação (GONÇALVES et al., 2017). 

Porém, mesmo diante desses dados, ainda existem 

poucas pesquisas sobre a morbimortalidade relacionadas ao 

uso de medicamentos, como também, deficiências no Sistema 

Nacional de Farmacovigilância, os quais não apresentam uma 

análise exata dos valores da automedicação no país (COSTA 

et al., 2017). 

É nesta perspectiva que se motivou o trabalho em 

questão, tendo como local de ação uma unidade básica de 

saúde (UBS) do município de João Pessoa onde buscou-se 

avaliar o perfil dos usuários que praticam automedicação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

População estudada 

 

Este trabalho consistiu em um estudo transversal, 

descritivo e quantitativo, que teve como universo usuários da 

Unidade Integrada de Saúde da Família, com a população 

adscrita na equipe de saúde do bairro Castelo Branco III. A 

amostra calculada foi de 186 indivíduos a partir do cálculo para 

amostra finita, conforme Figura 1. 

 

Figura 1. Cálculo para amostra finita. 
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Fonte: www.encrypted-tbn0.gstatic.com 

Legenda: n - amostra calculada (n=186); N - população (n=3400); Z - 

variável normal padronizada associada ao nível de confiança (95% - 1,96); 

p - verdadeira probabilidade do evento (85%); e - erro amostral (5%). 

 

Aspectos éticos 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba (CCS/UFPB) sob nº de CAAE: 

51433015.1.0000.5188.  

Como critério de inclusão, foram entrevistados usuários 

com idade igual ou superior a 18 anos, adscritos na equipe de 

saúde do bairro Castelo Branco III, e que aceitaram assinar o 

termo de consentimento livre esclarecido. Como critério de 

exclusão, foram eliminados da pesquisa usuários que não 

residiam na área atendida pela Unidade Básica de Saúde em 

pesquisa e que não assinaram o termo de consentimento livre 

esclarecido. 

 

Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada na unidade de saúde, 

durante o mês de janeiro e fevereiro de 2016, conforme a 

demanda espontânea dos usuários para a unidade de saúde e 

com disponibilidade em responderem a pesquisa. Foram 

entrevistados 198 usuários da USF - Castelo Branco III do 

município de João Pessoa-PB. 
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O instrumento utilizado foi um questionário 

semiestruturado, composto por 15 questões, das quais 9 eram 

objetivas, como por exemplo “Você costuma adquirir 

medicamentos sem prescrição médica quando está com algum 

sintoma (dor, incômodo) ou doença? (  ) Sim  (  ) Não”, e 6 eram 

subjetivas, como por exemplo “Quais medicamentos você utiliza 

ou já utilizou por conta própria?”, nesse caso, os entrevistados 

mencionaram os medicamentos e os mesmos foram agrupados 

conforme classe e código ATC . 

Os dados das questões objetivas foram sumarizados por 

análise descritiva, com cálculo de percentagem por meio do 

programa estatístico SPSS® (Statistical Program for Social 

Science®) versão 20.0 e expressas na forma de gráficos e 

tabelas. Os dados das questões subjetivas, as quais poderiam 

conter mais de uma opção de resposta, foram avaliados 

fazendo referência com a literatura e expressos na forma de 

gráficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os medicamentos possuem alto valor simbólico para a 

população, representando muito além de sua atividade 

terapêutica, (SILVA et al., 2011). Dessa forma, são adotados 

como um bem essencial à saúde, configurando-se como uma 

ferramenta importante com a finalidade de obtenção da cura, 

prolongar a vida e evitar o surgimento de complicações 

associadas a determinadas doenças, o que contribui para seu 

maior consumo e uso irracional (OLIVEIRA; GOMES; SILVA, 

2013)  
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Fatores econômicos, tais como o menor custo de 

medicamentos isentos de prescrição; políticos, tais como 

campanhas que permitiram a obtenção gratuita de diversos 

medicamentos; e culturais, têm contribuído para o crescimento 

e a difusão da automedicação no Brasil e no mundo, tornando-

a um problema de saúde pública (COSTA et al., 2017). 

 

Características sociodemográficas dos usuários 

praticantes de automedicação 

 

De acordo com os dados analisados 166 indivíduos dos 

198 entrevistados afirmaram tomar medicamento por conta 

própria (83,84%). Os dados obtidos nesta pesquisa 

assemelham-se aos resultados da pesquisa realizada por Rios 

et al. (2013) que demostrou que 79% dos entrevistados, alunos 

de uma escola técnica do sul de Minas Gerais (n=98), 

praticavam automedicação. Estudo realizado por Ascari et al. 

(2014), em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) num 

município do meio oeste do estado de Santa Catarina, 

demonstrou que 71% dos indivíduos entrevistados (n=200) 

afirmaram realizar essa prática. Com isso é possível inferir que 

a automedicação é uma prática recorrente nos dias atuais e isso 

se deve à facilidade de acesso aos medicamentos, as 

informações acerca da doença e do medicamento (CORREIA; 

TRINDADE; ALMEIDA, 2019).  

O próximo passo do nosso estudo foi conhecer a faixa 

etária dos entrevistados. Para isso, a idade dos usuários foi 

agrupada em sete faixas etárias: 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 

a 59, 60 a 69, 70 a 79 e 80 anos ou mais.  
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Tabela 1. Faixa etária dos usuários praticantes de automedicação de 
uma unidade integrada de saúde da família do município de João 
Pessoa – PB.  

Faixa etária n % 

18 a 29 anos 12 7% 

30 a 39 anos 19 10% 

40 a 49 anos 31 19% 

50 a 59 anos 35 21% 

60 a 69 anos 37 23% 

70 a 79 anos 26 16% 

80 anos ou mais 6 4% 

TOTAL 166 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base nos dados analisados e expressos na Tabela 

1, foi possível observar que 23% dos entrevistados possuíam 

entre 60 a 69 anos, 21% entre 50 a 59 anos e 19% entre 40 a 

49 anos de idade. Diante desses resultados, foi observado que 

entre as faixas etárias que agrupam os idosos há uma utilização 

crescente de medicamentos, dado este confirmado por Bertoldi 

et al. (2004), Bardel et al. (2000) e Simões e Filho (1985), e isso 

pode ser atribuído ao aumento das morbidades com o aumento 

da expectativa de vida. 

Quando foi avaliado o gênero a que pertencem os 

entrevistados, foi observado que 72% eram do sexo feminino e 

28% do sexo masculino conforme demonstrado na Tabela 2. A 

pesquisa realizada por Ribeiro et al. (2010) com alunos do 

Instituto Politécnico de Bragança, corrobora com o presente 

estudo, em que 72% (n=225) dos entrevistados que mais 

consumiu medicamentos sem prescrição médica foram os do 

sexo feminino.  
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Tabela 2. Distribuição percentual por gênero dos usuários praticantes 
de automedicação de uma unidade integrada de saúde da família do 
município de João Pessoa – PB. 

Gênero n % 

Feminino 120 72 

Masculino 46 28 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Um estudo realizado por Cintra (2013), também 

assemelha-se ao presente estudo, o qual demonstrou que 69% 

(n=185) dos entrevistados eram do feminino. O elevado índice 

de mulheres entrevistadas é atribuído ao fato delas buscarem 

os serviços de saúde com maior frequência quando comparado 

aos homens (COUTO et al., 2010). De acordo com Couto et al. 

(2010) “As mulheres buscam mais os serviços para realização 

de exames de rotina e prevenção, enquanto os homens 

procuram mais serviços de saúde por motivo de doença”. 

Outros estudos corroboram os resultados obtidos no 

presente estudo, os quais demonstraram maior porcentagem de 

automedicação em indivíduos do sexo feminino 

(ATHANASOPOULOS et al., 2013; CARVALHO et al., 2005; 

KNOPF et al., 2013; ARRAIS et al., 2016). Isso é atribuído 

basicamente devido ao fato de as mulheres sofrerem mais com 

cefaleias, dores musculares e condições dolorosas crônicas, a 

exemplo das enxaquecas e dores menstruais, e fazerem uso 

constante de analgésicos e relaxantes musculares para o alívio 

da dor durante a menstruação ou dismenorreia (ARRAIS et al., 

2016), o que pode ter influenciado nos resultados da presente 

pesquisa. 
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A próxima etapa foi avaliar o grau de escolaridade dos 

usuários que praticam automedicação. De acordo com os 

dados analisados foi possível observar que 41% dos 

entrevistados possuem o ensino médio completo, 18% 

possuem o ensino fundamental incompleto e 16% apresentam 

ensino médio incompleto, 11% possuem o ensino fundamental 

completo, 8% possuem o ensino superior incompleto e 6% 

possuem ensino superior completo, conforme disposto na figura 

2. 

 

Figura 2. Distribuição por grau de escolaridade dos usuários que 
praticam automedicação de uma UBSF do município de João 
Pessoa-PB. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo Galato; Madalena; Pereira (2012) e Lopes et al. 

(2014) os indivíduos com maior grau de escolaridade são os 

que mais se automedicam. De acordo com os autores, os 

indivíduos têm uma maior confiança no conhecimento que 

possuem e, por isso, utilizam medicamentos por conta própria.  

Ao avaliar a renda familiar dos entrevistados foi 

observado que 59% dos participantes do estudo afirmaram 

18%

11%

16%
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6% Ensino fundamental incompleto

Ensino fundamental completo
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possuir renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos, 37% de até 

1 salário mínimo, e 4% de 3 a 5 salários mínimos, conforme 

exposto na Figura 3.  

 

Figura 3. Renda familiar dos entrevistados de uma unidade integrada 
de saúde da família do município de João Pessoa – PB. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para Carmargo et al. (2000), classe socioeconômica não 

é determinante para a automedicação. Os motivos que levam a 

automedicação diferem, pois, os indivíduos que têm uma baixa 

renda familiar se automedicam pelo fato de não ter condições 

de pagar uma consulta médica, ou por falta de acesso a um 

serviço de saúde resolutivo. Já os indivíduos com renda familiar 

um pouco mais alta, e consequentemente maior poder de 

consumo, dispensam a consulta médica por confiar nos 

medicamentos que tem acesso e que julgam ter conhecimento. 

 

Fatores e medicamentos relacionados a automedicação  
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[]

[]
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De 1 salário a 3

3 a 5 salários
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Os entrevistados quando questionados sobre os 

medicamentos que eles mais utilizavam sem a prescrição 

médica relataram os analgésicos e antipiréticos (23%), seguido 

dos anti-inflamatórios (14%), antiulcerosos (12%), os 

antibióticos para uso sistêmico (8%), relaxantes musculares e 

expectorantes com 7% cada, como mostrado na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Classificação dos medicamentos mais utilizados na 
automedicação.  

Classes Farmacológicas Código ATC n % 

Analgésicos e antipiréticos N02B 161 23 

Anti-inflamatórios M01A 101 14 

Antibióticos para uso 
sistêmico 

J01 57 8 

Antiulcerosos e antiácidos A02 84 12 

Relaxante muscular M03 49 7 

Antiespasmódico A03 38 5 

Anti-histamínicos R06 23 3 

Antifúngicos J02 5 0,7 

Antiflatulentos A02D 7 0,9 

Antiagregante plaquetário B01 35 5 

Expectorantes R05C 44 6 

Antirreumáticos M01A 15 2 

Vitamina C A11G 31 4 

Descongestionantes nasais 
tópicos 

R01A 22 3 

Antiparasitários orais P 15 2 

Antiemético A04 12 2 

TOTAL  714 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com os dados foi observado que os 

analgésicos e antipiréticos foram os medicamentos mais 

utilizados na automedicação, dos 166 entrevistados, 161 
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afirmaram utilizar analgésicos e antipiréticos sem prescrição 

médica. Um estudo realizado por Bertoldi et al. (2004) também 

demonstrou que os analgésicos apresentaram o maior 

percentual de uso, 27% (n= 3.182). Em uma outra pesquisa 

realizada por Simões (1985) foi encontrado um percentual 

semelhante ao estudo anterior, 22% (n=2150). 

Depois dos analgésicos e antipiréticos, os anti-

inflamatórios não esteroidais foram os mais utilizados com 14% 

(101), resultado esse que corrobora com uma pesquisa 

realizada por Fonseca et al. (2010) e Cerqueira et al. (2005), no 

qual os anti-inflamatórios não esteroidais foram o segundo mais 

utilizado com 16% e 13%, respectivamente.  

A dor (cefaleia, dores musculares e dismenorreia) e a 

febre foram mencionadas por 67% dos entrevistados como os 

sinais e sintomas mais frequentes que induzem à prática de 

automedicação. Ascari et al. (2014) e Calixto et al. (2010) 

encontraram resultados que assemelham-se a estes, 75% 

(n=200) e 33% (n=179), respectivamente, em que as dores de 

cabeça, os sintomas da gripe e outros incômodos foram os 

motivos pelos quais os entrevistados mais recorreram a 

automedicação. Outra pesquisa desenvolvida por Aquino et al. 

(2010) também apresentou resultados semelhantes ao do 

presente estudo, em que foi observado que os analgésicos e 

anti-inflamatórios não esteroidais foram os mais utilizados pelos 

participantes da pesquisa (24%, n=223), indicando que, de 

forma geral, o ato de se automedicar está sobretudo 

relacionado ao tratamento da dor. 

Os antiulcerosos e antiácidos representaram 12% dos 

medicamentos mais utilizados na automedicação, resultado 

esse, muito acima do encontrado por Silva et al. (2013) no qual 
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apenas 5% dos estudantes de um centro de saúde universitário 

(n=288) faziam uso deles na automedicação. Esse resultado 

pode ter relação com a elevada utilização de analgésicos e anti-

inflamatórios não esteroidais, estresse, má alimentação, fumo, 

ingestão de álcool e etc., os quais podem causar diversos 

efeitos indesejáveis, dentre eles as úlceras pépticas (SILVA et 

al., 2013). 

Quanto à utilização de antibióticos observou-se que 8% 

dos entrevistados fazem uso destes medicamentos. Uma 

pesquisa realizada por Soares et al. (2008), que tinha como 

objetivo o recolhimento de medicamentos nas chamadas 

“farmácias caseiras”, tentando evitar o uso irracional de 

medicamentos, identificou uma percentagem de utilização 

maior de antibióticos, cerca de 14%. 

O uso irracional de antibióticos configura-se como sendo 

a principal causa do surgimento de resistência bacteriana. E 

devido ao surgimento desses micro-organismos 

multirresistentes aos antibióticos, as doenças infecciosas estão 

entre as principais causas de morte no mundo (DOS SANTOS 

et al., 2017). Essa prática pode ser evitada utilizando algumas 

estratégias, tais como, a utilização de vacinas, o uso racional 

de antibióticos, o controle e a prevenção da disseminação dos 

micro-organismos resistentes, bem como, a educação em 

saúde (GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010; DOS SANTOS 

et al., 2017).  

E o farmacêutico desempenha um papel fundamental no 

controle dessa prática por fazerem parte da Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar, mantendo a organização do 

Formulário Hospitalar de Medicamentos e de programas que 

restringem o uso de antibióticos, participam também de 
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atividades interdisciplinares na criação de linhas de orientação 

específicas relacionadas com a infecção, incluindo muitas 

vezes orientações diretas no uso dos antibióticos (MALIN et al., 

2010; SANTOS et al., 2010).  

Quando os entrevistados da presente pesquisa foram 

questionados acerca dos fatores que justificavam a utilização 

de medicamentos sem prescrição médica, foi observado que 

24% afirmaram a fácil aquisição, 20% presença do 

medicamento na farmácia caseira, 19% indicação de parentes 

e/ou amigos, 17% indicação de balconistas de farmácia, 12% 

conhecimento próprio, 8% difícil acesso à consulta, de acordo 

com a Figura 3. 

 

Figura 3. Fatores que levam a prática da automedicação.  

Fonte: Dados da pesquisa 
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O primeiro ponto mais frequente para a automedicação 

é a fácil aquisição de medicamentos, na qual 24% dos 

entrevistados afirmaram que devido a facilidade para adquirir o 

medicamento no estabelecimento farmacêutico, considerando 

que é mais rápido e evitava gastos “desnecessários” de ir a 

consultas médicas. Esse dado foi superior ao encontrado em 

uma pesquisa realizada por Silva et al. (2013) no qual 18% dos 

entrevistados (n=288) apontou a facilidade de acesso aos 

medicamentos como um dos motivos para a automedicação.  

O segundo ponto mais frequente para a automedicação 

é a presença do medicamento em casa (20%). Segundo Bueno, 

Weber e Oliveira (2009) o ato de guardar medicamentos com a 

finalidade de reutilizar pode gerar o uso inadequado de 

medicamentos designados para uma doença tida 

anteriormente, quando sintomas semelhantes são causados 

por uma outra afecção. Além disso, também pode haver trocas 

entre vizinhos e familiares, e quando o medicamento estiver 

vencido, causar danos à saúde. 

Outra justificativa esperada como motivo de 

automedicação foram as indicações de medicamentos por 

parentes/amigos e por balconistas de farmácia. Esses dados 

corroboram aos encontrados por Casagrande et al. (2004), em 

que 18% de estudantes universitários do Município de 

Vassouras (n=225) adquiriram medicamentos indicados por 

balconistas ou farmacêuticos de farmácias. Embora os dados 

tenham sido inferiores ao encontrado por Silva et al. (2013), em 

que 23% da população estudada (288 usuários de um Centro 

de Saúde Universitário) recebem ou já receberam indicações 

de balconistas de farmácias. 
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A justificativa “indicação por parentes e/ou amigos” foi 

superior ao obtido por Ribeiro et al. (2003), em Campina Grande 

(PB), no qual o “tomar remédio por indicação de parentes ou 

amigos” (9%), foi um dos mais referidos pela população 

estudada (n=396), porém, foi inferior a outro estudo realizado 

por Casagrande et al. (2004), em que 26% dos entrevistados 

(n=225) responderam que utilizavam medicamentos por 

indicação de parentes. 

Nesse contexto, o farmacêutico desempenha um papel 

determinante na orientação e educação dos usuários afim de 

proporcionar o uso racional dos medicamentos (DA SILVA et 

al., 2013). A atenção farmacêutica, que tem como foco o 

usuário, surgiu para combater o uso irracional de 

medicamentos, assim como, conscientizar a população sobre a 

automedicação, aprimorando a qualidade do processo de 

utilização de medicamentos (CARVALHO, 2017). O 

farmacêutico tem o papel de garantir que todas as informações 

e orientações em relação à necessidade, ao tratamento, aos 

cuidados, aos possíveis efeitos colaterais e interações 

medicamentosas sejam passadas aos usuários (FERREIRA; 

JÚNIOR, 2018). 

O próprio conhecimento foi referido como o quarto motivo 

para a automedicação. De acordo com Nascimento (2003) e 

Gross e Hahn (2012) a cada dois medicamentos prescritos 

corretamente, um é utilizado por meio de experiência própria, 

pois os usuários tentam identificar e decifrar o que estão 

sentindo e decidem se automedicar. Um estudo realizado por 

Ascari et al. (2014), em que 200 usuários da ESF do município 

de Campos Novos-SC foram entrevistados, mostrou-se 

superior aos dados obtidos no presente estudo, em que 34% 
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afirmaram que os próprios conhecimentos ajudavam na escolha 

do medicamento.  

O acesso às informações na área da saúde aumentou 

substancialmente nos últimos anos, por meio de propagandas 

na televisão e nas rádios, e, principalmente, por meio da 

internet. Pesquisas demonstram que a quantidade de 

informações equívocas achadas nos mais diversos meios de 

comunicação são enormes (DOS SANTOS et al., 2019). Dessa 

forma, a população é constantemente exposta a informações 

novas de forma indireta por meios desses anúncios, postagens 

e compartilhamentos de dados, favorecendo a prática da 

automedicação (COSCARELLI, 2017; RODRIGUES et al., 

2018). 

Em relação a dificuldade de acesso a saúde, os 

entrevistados afirmaram ser esse um dos fatores que levaram a 

se automedicar. Este dado se mostra bem abaixo da pesquisa 

realizada por Silva et al. (2013) no qual 46% dos participantes 

(n=288) afirmaram que a dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde era um fator para se automedicar.  

Quando questionados sobre o aparecimento de efeitos 

indesejáveis ao utilizar os medicamentos por conta própria, 

79% dos entrevistados afirmaram que não observaram nenhum 

efeito indesejável e 21% afirmaram que já se sentiram mal após 

a automedicação, conforme apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 4. Efeitos adversos dos medicamentos citados pelos 
entrevistados na automedicação 

Apresentou efeitos 
colaterais/adversos na 

automedicação 

n % 

Sim 35 21 
Não 131 79 

TOTAL 166 100 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em um estudo realizado por Gross e Hahn (2012), em 

que avaliou a automedicação de pacientes cardíacos, 27% dos 

entrevistados afirmaram que apresentaram efeitos 

colaterais/adversos após utilizarem medicamentos por conta 

própria. Em outro estudo feito por Ascari et al. (2014), 37% dos 

participantes afirmaram terem apresentado reações alérgica e 

mais de 50% afirmaram apresentar algum efeito indesejado 

após a prática da automedicação. De acordo com Calixto et al. 

(2010) a automedicação pode potencializar e provocar danos à 

saúde e efeitos colaterais associados. 

Quando os entrevistados foram questionados em relação 

ao conhecimento deles acerca das consequências de se fazer 

uso de medicamentos por conta própria, foi observado que 68% 

afirmaram saber dos riscos desta prática e 32% afirmam não ter 

conhecimentos dos riscos de se automedicar, como disposto na 

Tabela 5. 
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Tabela 5. Conhecimentos dos riscos da automedicação 

Conhecimentos dos riscos da 
automedicação 

n % 

Sim 134 68 
Não 64 32 

TOTAL 166 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com os estudos realizados por Narciso (2013), 

ao analisar a automedicação em alunos de Mestrado (n=138), 

90% dos participantes da pesquisa afirmaram ter conhecimento 

de possíveis riscos advindos da prática de automedicação, 

assim como também, na pesquisa realizada por Lopes et al. 

(2014), 85% dos entrevistados (n=218) que se automedicavam 

afirmaram ter conhecimento dos riscos dessa prática, 

corroborando assim, os dados do presente estudo. Com base 

nos resultados, é possível inferir que os usuários da unidade 

básica de saúde analisada possuem conhecimento do risco à 

saúde produzido pela utilização de medicamentos sem 

prescrição, e que mesmo assim arriscam-se ao realizar essa 

prática. 

Em seguida os entrevistados foram questionados sobre 

quais as consequências que poderiam ocorrer ao utilizar 

medicamentos sem orientação profissional. Conforme dados 

analisados 32% responderam que podem surgir efeitos 

colaterais, 27% afirmou que poderiam “se sentir mal”, 16% que 

poderiam ter reações alérgicas, 11% afirmou que poderia 

ocorrer intoxicação e 8% que poderia levar a morte. Os dados 

encontram-se expressos na Figura 4. 

 

Figura 4. Percepção das consequências da automedicação 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Um estudo realizado por Narciso (2013) corrobora aos 

dados encontrados no presente estudo, no qual os participantes 

(n=138) referiram como possíveis consequências da 

automedicação os efeitos colaterais/adversos (23%), as 

resistências bacterianas (11%), a intoxicação (10%), o uso de 

medicação errada para o problema em questão (8%), e ainda 

3,8% que apontou a morte como uma possível consequência 

da automedicação. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os usuários que praticavam automedicação são, em sua 

maioria, do sexo feminino, com idade entre 40 a 69 anos, com 

ensino médio completo, e que possuem renda de 1 a 3 salários 

mínimos. Dentre os fatores que justificaram a automedicação, 

destacou-se a fácil aquisição, a presença do medicamento em 

casa e às indicações de medicamentos por parentes/amigos e 

por balconistas de farmácia. 

26%

32%
18%

8%

10%

3%

1%

2%

Se sentir mal

Efeitos Colaterais

Reação alérgica

Levar a morte

Intoxicação

O medicamento não faz efeito

Resistência bacteriana

Não respondeu
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Os medicamentos referidos como os mais utilizados 

foram os analgésicos/antipiréticos e os anti-inflamatórios não 

esteroidais. A maioria afirmou conhecer os riscos da 

automedicação, porém, mesmo assim se automedicam.  

Como dito anteriormente, a automedicação é uma 

questão de saúde pública, em que fazem-se necessárias ações 

por parte de autoridades sanitárias com o objetivo de 

desestimular a automedicação no contexto nacional, através da 

atuação do profissional farmacêutico em campanhas 

educativas para a população, por meio da criação de materiais 

educativos relacionados à promoção, proteção e recuperação 

da saúde, por meio da estimulação no processo de formação e 

desenvolvimento dos profissionais da saúde, e por meio da total 

integração dos farmacêuticos  nas equipes do Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família (NASF). 

Dessa forma, a atenção farmacêutica será um 

instrumento utilizado para esclarecer a população sobre os 

riscos desta prática e dessa forma conscientizá-los sobre a 

necessidade do uso racional do medicamento, podendo 

contribuir para a diminuição desta prática. 
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RESUMO: A resistência aos antimicrobianos (ATM) é um dos 
principais desafios encontrados no tratamento de infecções 
bacterianas, a racionalização dos ATM é um elemento chave de 
uma abordagem para uma análise múltipla na prevenção de 
resistência antimicrobiana. Nesse contexto, foi realizada uma 
revisão da literatura pelas bases de dados SciELO e Lilacs, com 
artigos publicados no período de 2014 a 2019, sobre a 
prescrição e uso de ATM no contexto das atividades clínico-
assistenciais da assistência farmacêutica. O bom uso desses 
medicamentos envolvem sempre a dispensação, seleção do 
medicamento otimizando sempre a dose e a duração correta, 
bem como os preceitos de farmacocinética e farmacodinâmica, 
reduzindo a toxicidade e as condições para a seleção de cepas 
bacterianas resistentes, e com isso, garantir êxito terapêutico. 
Com o uso racional de ATM, podemos obter um melhor 
desfecho no tratamento de doenças infecciosas. Nesta revisão 
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foram demonstradas reflexões acerca da prescrição e uso de 
antimicrobianos no contexto da assistência farmacêutica, bem 
como, a importância do farmacêutico na promoção do uso 
racional dos antimicrobianos. Visto que medidas preventivas 
devem ser tomadas, como a conscientização dos prescritores, 
que devem analisar as melhores opções terapêuticas 
disponíveis, a busca da singularização no tratamento do 
paciente, visando sempre a otimização terapêutica. 
Palavras-chave: Prescrição de antimicrobianos, Uso de 
antimicrobianos, Assistência Farmacêutica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os antimicrobianos estão entre as classes de 

medicamentos mais utilizados pela população, especialmente 

no âmbito hospitalar e, por isso, quando usados de forma 

indiscriminada - prescrição inadequada, erro na posologia, 

escolha não apropriada, entre outros, favorecem o 

desenvolvimento de resistência bacteriana, podendo resultar na 

não efetividade do tratamento de diversas doenças infecciosas 

(VIEIRA, P.; VIEIRA, S. 2017). 

A resistência microbiana aos antimicrobianos atualmente 

é uma das maiores preocupações globais em saúde pública, 

uma vez que antimicrobianos muito usados estão se tornando 

ineficazes, gerando uma série de consequências diretas e 

indiretas como, por exemplo, o prolongamento da doença, o 

aumento da taxa de mortalidade, a permanência prolongada no 

ambiente hospitalar e a ineficácia dos tratamentos preventivos 

que comprometem a toda a população, relata a Diretriz 

publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(BRASIL, 2017). 
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 Tendo-se em vista essa problemática é preciso que haja 

uma intervenção de caráter multidisciplinar dentro dos diversos 

serviços de saúde, buscando a identificação de eventos 

adversos relacionados à resistência bacteriana, para que a 

partir disso se possa desenvolver métodos que diminuam os 

erros de medicação, promovendo assim o uso racional de 

medicamentos que consequentemente acarretará a segurança 

do paciente e na redução de gastos desnecessários. Dessa 

forma, este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão 

narrativa da literatura sobre a prescrição e uso de 

antimicrobianos no contexto das atividades clínico-assistenciais 

da assistência farmacêutica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória, na 

modalidade de revisão narrativa, com uma síntese qualitativa 

dos trabalhos encontrados. 

Para a busca bibliográfica dos artigos científicos foram 

utilizados os seguintes descritores constatados na relação 

DeSC: “prescrição de medicamentos”; “uso de medicamentos”; 

“fármacos antimicrobianos”, inseridos nas bases de dados 

SciELO e Lilacs, sendo analisados os trabalhos disponíveis de 

forma completa e com acesso aberto, no idiomas português, 

publicados nos últimos seis anos (2014 a 2019), considerando 

o período após a publicação da Lei 13.021/2014 (BRASIL, 

2014), que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das 

atividades farmacêuticas, classificando as farmácias 

comunitárias como estabelecimentos de saúde.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir do descritor “prescrição de medicamentos” foram 

encontrados 3 artigos na base SciELO e 25 na base Lilacs. Com 

o descritor “uso de medicamentos” foram encontrados 40 

artigos pela base do SciELO e 206 pelo Lilacs e, finalizando a 

busca, através do descritor “fármacos antimicrobianos” resultou 

na obtenção de 11 artigos pelo SciELO e 711 pelo Lilacs. O total 

de artigos totalizando em 996 artigos.  Todos os trabalhos foram 

avaliados pelo objetivo e resultados, permanecendo com 28 

artigos, os quais foram lidos na íntegra e designados 11 artigos  

pertinentes para o objetivo do trabalho. 

O Quadro I apresenta o resumo dos principais objetivos 

e resultados dos onze artigos elegidos. 

 

Quadro 1. Principais características dos artigos selecionados. 

Autores 
Tipo de 

estudo 
Objetivos 

Principais 

resultados 

CABRAL, et 

al. 2018. 

Revisão 

literária 

Revisar sobre 

o uso racional 

de 

antimicrobiano

s em ambiente 

hospitalar. 

Elevação da 

resistência aos 

antimicrobianos 

e a importância 

da existência de 

várias 

estratégias de 

racionalização 

de 

antimicrobianos. 
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MITRE, et 

al. 2017. 

Estudo 

transversal. 

Analisar o perfil 

de prescrição 

de 

antimicrobiano

s nas Unidades 

Básicas de 

Saúde da 

Família (UBSF) 

do município 

de Itaúna-MG. 

Necessidade de 

reciclagem da 

equipe e adoção 

de protocolos 

clínicos. 

NUNES; 

XAVIER; 

MARTINS, 

2017. 

Estudo 

observacio

nal, 

prospectivo 

e 

longitudinal

. 

Determinar os 

principais 

problemas 

relacionados a 

medicamentos 

em neonatos 

sob uso de 

antimicrobiano

s. 

A importância 

do farmacêutico 

clínico como 

peça 

fundamental de 

uso de 

medicamentos e 

alta 

aceitabilidade 

de suas 

intervenções por 

parte do 

prescritor e 

demais 

profissionais. 
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POLISEL; 

BERGÊ, 

2014. 

Estudo 

observacio

nal e 

descritivo 

Avaliar a 

conformidade 

das 

prescrições 

médicas e a 

dispensação 

de 

antimicrobiano

s. 

Não 

conformidade 

tanto das 

prescrições 

médicas como 

do processo de 

dispensação 

das prescrições 

em relação a 

RDC 20/2011 e 

interações 

medicamentosa

s presentes. 

SAMPAIO; 

SANCHO; 

LAGO,  

2018. 

Revisão 

bibliográfic

a. 

Analisar o 

processo de 

implantação da 

Resolução- 

RDC Nº 20, de 

5 de maio de 

2011. 

O uso e a 

prescrição de 

antimicrobianos 

e a pressão da 

indústria 

farmacêutica 

para a sua 

utilização, 

transforma a 

resistência 

bacteriana um 

problema 

mundial de 

saúde pública. 
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SILVA; 

GARBACCI

O,  2016. 

Estudo de 

coorte 

retrospectiv

a. 

Verificar o 

registro da 

prescrição e da 

utilização de 

antimicrobiano

s em 

Instituições de 

Longa 

Permanência 

para Idosos 

(ILPI). 

Inadequações 

quanto aos 

registros, 

prescrições de 

antimicrobianos, 

exames, 

infecções, 

necessidade de 

realizar 

pesquisar e 

atuar nos 

profissionais 

sobre o 

problema. 

SILVA, C.;  

SILVA 

JÚNIOR, M. 

2015. 

Revisão 

temática 

terapia 

intensiva 

Revisar as 

estratégias 

para uso 

adequado de 

antibioticoterap

ia. 

A resistência 

bacteriana e as 

altas taxas de 

mortalidade de 

pacientes, como 

preocupação 

crescente. 
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SOUSA, et 

al. 2015. 

Estudo 

observacio

nal e 

transversal. 

Identificar 

tendências na 

prescrição de 

antimicrobiano

s em idosos 

hospitalizados. 

 

A importância 

do uso racional 

dos 

medicamentos e 

a segurança do 

paciente. 

VALENTINI, 

et al. 2017. 

Estudo 

transversal 

descritivo 

Analisar 

prescrições de 

antimicrobiano

s orais do ano 

de 2014 em 

uma drogaria 

no município 

de Erechim-

RS. 

A importância 

da retenção da 

receita na 

farmácia de 

antimicrobianos, 

e a 

inacessibilidade 

dos 

profissionais. 

Viabilização da 

importância do 

farmacêutico. 
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VIEIRA, P.; 

VIEIRA, S. 

2017. 

Revisão 

bibliográfic

a. 

Analisar 

comparativame

nte as 

prescrições de 

medicamentos. 

 

O uso indevido 

de 

antimicrobianos 

e o 

desenvolviment

o de cepas 

microbianas 

resistentes 

crescentes. A 

não efetividade 

do tratamento 

relacionada a 

prescrição 

inadequada, 

erro na dose, 

posologia e/ou 

tempo de 

tratamento, 

entre outros. 
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ZANETTI; 

MARCHETT

I; 

ANDRADE,  

2017. 

Estudo 

transversal. 

Analisar 

comparativame

nte as 

prescrições de 

medicamentos 

provenientes 

da atenção 

básica 

tradicional 

(Unidades 

Básicas de 

Saúde - UBS) 

com as da 

Estratégia de 

Saúde da 

Família (ESF). 

Práticas 

inapropriadas na 

prescrição de 

medicamentos 

de atenção 

básica como a 

ausência de 

elementos 

fundamentais da 

prescrição 

exigidos por lei. 

Fonte: Autoria própria  

 

A partir dos principais resultados encontrados nos 

estudos desta revisão, observou-se que os trabalhos versam 

sobre cinco tópicos principais: práticas inapropriadas na 

prescrição de antimicrobianos; uso irracional de 

antimicrobianos; resistência bacteriana aos antimicrobianos; a 

importância do uso racional dos antimicrobianos; e assistência 

farmacêutica no tratamento antimicrobiano. 

 

Práticas inapropriadas na prescrição de antimicrobianos 
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Uma boa prescrição médica não se resume apenas à 

ausência de erros, mas na necessidade do prescritor levar em 

conta não somente a situação clínica e os aspectos inerentes 

ao medicamento a ser prescrito, mas também condições sociais 

e cognitivas do paciente dos pais e cuidadores que 

influenciarão na adesão e uso adequado do tratamento 

prescrito (OPAS, 2016).  

Devem também estar atentos às interações 

farmacológicas e fisiológicas nas diversas condições especiais 

como crianças, idosos, gestantes, portadores de doenças 

crônicas e na ocorrência de interações medicamentosas. É 

relevante, no entanto, que uma prescrição de medicamentos 

elaborada de forma inadequada, tem o potencial de ser ineficaz, 

insegura e desvantajosa (SANTI, 2016). Em avaliação da 

racionalidade das prescrições de antimicrobianos podem 

descrever o predomínio de terapia empírica, onde o uso 

irracional é prevalente e relevante abrangendo a necessidade 

de medidas de educação, gestão e auditoria diária dos 

antimicrobianos de uso restritos, para a racionalização do uso 

dessa classe terapêutica (SANTOS et al., 2016). 

A falta de informações nas prescrições podem gerar 

vendas de medicamentos errôneos e consequentemente 

acarretar sérios riscos à saúde e até à vida dos pacientes. A 

ausência de várias informações essenciais nas prescrições 

como a duração do tratamento e a via de administração, 

caracterizam como as mais ausentes nas receitas, e que podem 

acarretar danos ao paciente. É preciso que sejam inseridos na 

prescrição, dados que irão garantir ou não a efetividade 

terapêutica do paciente é um dos problemas que 

constantemente passa despercebido são as receitas prescritas 
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incorretamente pelos profissionais da saúde, nas quais se 

destacam o uso de medicamentos contendo antimicrobianos 

(PEGORARO; GONÇALVES, 2016).  

 

Uso irracional de antimicrobianos 

 

Os antimicrobianos (ATM) alteraram radicalmente a 

terapêutica, os cuidados e a expectativa de vida ao longo dos 

últimos 70 anos. A introdução destes agentes foi associada a 

um rápido declínio na mortalidade por doenças infecciosas e a 

uma melhoria na expectativa de vida. Além disso, os 

antimicrobianos não só favoreceram a eficácia do tratamento de 

doenças infecciosas, mas também serviram de base para 

tratamentos nas áreas de oncologia e transplante. Em nosso 

arsenal, os antimicrobianos são classificados como os únicos 

medicamentos que podem perder a eficácia com o aumento do 

uso indiscriminado contribuindo, em nível comunitário, para a 

seleção de cepas resistentes e disseminação de genes de 

resistência (CABRAL et al., 2018; COSTA et al., 2018). 

O controle de ATM é sempre um desafio para o controle 

de infecções bacterianas nos hospitais com a necessidade de 

se preservar a autonomia do médico e o tratamento adequado. 

O uso racional dos antimicrobianos se torna dificultoso, pois 

estratégias baseadas no impedimento na prescrição de 

antimicrobianos são de difícil implantação (GONÇALVES et al. 

2016). 

A boa gestão de ATM envolve a seleção do 

medicamento apropriado, utilizando sempre a dose e a duração 

do tratamento, utilizando bem os parâmetros de 

farmacodinâmica e farmacocinética, minimizando a toxicidade 
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e as condições para a seleção de cepas bacterianas resistentes 

e garantindo, assim, sucesso terapêutico. Com o uso racional 

de antimicrobianos podemos obter um melhor desempenho no 

tratamento de doenças infecciosas (CABRAL et al., 2018). 

 

Resistência bacteriana aos antimicrobianos 

 

A resistência aos antimicrobianos é um dos maiores 

desafios para a saúde pública, com importante impacto na 

saúde humana e animal. Embora o desenvolvimento da 

Resistência aos Antimicrobianos (RMR) seja um fenômeno 

natural dos microrganismos, está ocorrendo uma maior pressão 

seletiva e disseminação por: (i) mau uso de medicamentos 

antimicrobianos na saúde humana; (ii) programas inadequados 

ou inexistentes de prevenção e controle de infecções, o que 

favorece a transmissão da resistência entre os microrganismos 

e a exposição de indivíduos a microrganismos resistentes; (iii) 

antimicrobianos de má qualidade; (iv) fraca capacidade 

laboratorial; (v) vigilância e monitoramento inadequados; (vi) 

insuficiente regulamentação e fiscalização do uso dos 

medicamentos antimicrobianos. A fim de prevenir e controlar a 

RMR, o tema está sendo tratado no contexto mundial e 

nacional, respeitando-se a abordagem de Saúde Única, o que 

requer o trabalho em conjunto da saúde humana, animal e 

ambiental (BRASIL, 2018). 

O uso excessivo de antibióticos dentro dos hospitais, 

assim como o uso de antibióticos feito pela população, sem 

prescrição e acompanhamento de um médico, e também, a 

interrupção do tratamento antes do tempo prescrito podem 
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acelerar o aparecimento de resistência bacteriana 

(IOC/FioCruz, 2017). 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA 2017), a resistência microbiana é 

reconhecida como uma das principais ameaças à saúde pública 

em todo o mundo. Seu impacto é sentido em todas as áreas da 

saúde e afeta toda a sociedade. Embora a resistência 

microbiana aos antimicrobianos seja um fenômeno natural, ela 

tem sido exacerbada pelo uso indevido de antimicrobianos, por 

Programas de Prevenção e Controle de Infecções deficientes 

ou inexistentes, uso de antimicrobianos de baixa qualidade, 

insuficiente suporte laboratorial, vigilância inadequada e 

precária aplicação de regulamentos para assegurar o acesso a 

antimicrobianos de qualidade e com uso apropriado.  

A resistência a determinado antimicrobiano pode 

constituir uma propriedade intrínseca de uma espécie 

bacteriana ou uma capacidade adquirida. Para adquirir 

resistência, a bactéria deve alterar seu DNA, material genético, 

que ocorre de duas formas: induzindo a mutação no DNA nativo 

e a introdução de um DNA estranho - genes de resistência - que 

podem ser transferidos entre gêneros ou espécies diferentes de 

bactérias. (BRASIL, 2016) 

 

A importância do uso racional dos antimicrobianos  

 

Os antibióticos, que nas últimas décadas transformaram 

a medicina e salvaram incontáveis vidas e civilizações, estão 

ameaçados em decorrência da evolução de determinados 

microrganismos. O uso racional desses, é componente integral 

da segurança do paciente (FELIX; TOFFOLO, 2019), podendo 
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obter um melhor desempenho no tratamento de doenças 

infecciosas (CABRAL et al. 2018).  

Em contrapartida, o uso indiscriminado de 

antimicrobianos aumenta a oportunidade das bactérias serem 

exposta aos mesmos. Essa oportunidade facilita a aquisição de 

mecanismos de resistência. Desta forma, a resistência 

bacteriana emerge como um problema mundial de saúde 

pública atraindo a atenção de órgãos governamentais nacionais 

e internacionais como Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

associações de controladoras de infecções hospitalares, além 

da indústria farmacêutica internacional (AGUIAR et al., 2016). 

Tendo em vista que são as práticas de má utilização 

destes fármacos que têm impulsionado o aumento da 

resistência bacteriana e não o aumento da produção e 

comercialização dos mesmos, é importante a determinação de 

cada patógeno frente a cada antimicrobiano, colaborando para 

o uso racional de antibióticos, na expectativa de, ao menos, 

reduzir o aumento acelerado nos índices de resistência de 

microorganismos no âmbito hospitalar (FARIA; PESSALACIA; 

SILVA, 2016). 

Dessa forma, Silva Filho (2016) afirma que o 

farmacêutico possui fundamental importância na promoção do 

uso racional dos antimicrobianos no meio hospitalar e que sua 

participação na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) contribui de forma positiva para uma farmacoterapia 

mais segura e eficaz para o paciente, assim como seu 

conhecimento acerca do mecanismo de ação dos fármacos, 

utilizados na terapia infecciosa, para suprir o prescritor de 

subsídios para execução de uma prescrição criteriosa e racional 
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resultando na eficácia do tratamento e consequentemente na 

melhoria da assistência prestada ao paciente. 

 

Assistência Farmacêutica no tratamento antimicrobiano 

 

A prescrição é um dos mais importantes processos da 

Assistência Farmacêutica (AF), visto que é a partir da 

prescrição que há a sugestão da farmacoterapia a ser utilizada 

pelo paciente. O farmacêutico, “profissional dos 

medicamentos”, deve realizar a verificação e o monitoramento 

dos antimicrobianos e ser responsável pela difusão das 

informações sobre o uso racional de antibióticos em melhora 

aos efeitos farmacoterapêuticos, através da orientação clínica, 

do aconselhamento, planejamento educativo e motivacional, 

preparação dos protocolos clínicos, e o acompanhamento dos 

procedimentos de administração. Reforçando a importância de 

se usar corretamente o fármaco, ajudando na promoção da 

saúde e na redução de resistências. O profissional deve ter boa 

comunicação, conhecimentos específicos na áreas, e ser 

responsável ainda por aconselhamento sobre os hábitos que 

interferem no tratamento medicamentoso (SILVA, 2019). 

A dispensação de antimicrobianos torna-se um processo 

de dispensação em procedimento padrão, garantindo a 

qualidade no atendimento e tratamento do paciente a partir da 

melhor adesão ao tratamento do paciente. Por meio da prática 

educativa podem ampliar o conhecimento e sensibilizar a 

população sobre a resistência bacteriana e auxiliar o paciente 

no cuidado com o seu tratamento, estabelecendo o 

farmacêutico a poder participar do cuidado aos usuários de 

antimicrobianos de forma favorável aos resultados de sua 
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terapia. No entanto, faz-se necessário estudo para a avaliação 

do modelo de atendimento/dispensação destes medicamentos 

(POSSEBOM et al., 2019). 

Diversos fatores estão acelerando o processo de 

resistência bacteriana aos fármacos utilizados para o 

tratamento de infecções, tais como, o uso irracional dos 

antimicrobianos, o não cumprimento da prescrição, dúvida no 

diagnóstico, ausência de programas de uso racional de 

medicamentos. Neste contexto, o farmacêutico é o profissional 

capacitado a desenvolver medidas, com o objetivo principal de 

prevenir a propagação do patógeno resistente, evitando desta 

forma o uso inadequado dos antimicrobianos e altas taxas de 

infecções (FRANCO et al., 2015). A orientação individualizada, 

se torna imprescindível, ressaltando as peculiaridades 

existentes em cada fármaco, que poderá levar aos efeitos 

colaterais esperados, assim como, sua interação com 

alimentos, bebidas e outros fármacos, estas medidas 

converterão no êxito da terapêutica. 

O profissional farmacêutico mostra sua importância 

desde a produção, até a dispensação. AF vem propondo um 

profissional mais participativo com a comunidade e com os 

problemas de saúde pública. Adequando à orientação 

individualizada ao usuário do serviço, no que se refere ao uso 

racional dos medicamentos. Assim sendo necessário que o 

profissional em questão esteja presente em todos os âmbitos 

que envolvem tratamento de microrganismos. A utilização 

correta dos antimicrobianos, está relacionada a produção 

com qualidade e uma condição clínicas do seu uso bem 

estabelecidas, refletindo diretamente no desenvolvimento da 
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resistência bacteriana. As ações de assistência farmacêutica 

influenciam bastante o uso dos antimicrobianos, sendo 

fundamental a garantia da qualidade no desenvolvimento de 

todas as suas etapas (AGUIAR et al., 2019). 

 O papel do farmacêutico é essencial na quebra da 

cadeia formada entre o usuário e os medicamentos e o 

surgimento da resistência bacteriana. é importante também 

a atuação correta dos profissionais farmacêuticos para a 

conscientização da população em relação ao controle do uso 

de antimicrobianos e em especial a classe dos antibióticos, 

em razão de serem os responsáveis pela dispensação de tais 

medicamentos. Surgindo assim a importância de expor em 

prática as políticas já existentes em relação ao uso racional 

de medicamentos, como também a necessidade de cumprir 

o código de ética e atender as diretrizes da AF, tornando 

assim uma melhor qualidade de vida é proporcionado como 

consequência da garantia da eficiência e eficácia da terapia 

medicamentosa (SANTOS et al., 2017).  

 

CONCLUSÕES  

 

A descoberta do ATM apresentou um grande avanço na 

saúde, mas o seu uso irracional acarreta aumento da 

resistência e também ameaça a eficiência de infecções 

comuns, resultando em estado debilitado prolongado, elevando 

as taxas de mortalidade.  

Sem ATM eficazes a prevenção e tratamento de 

procedimentos de saúde tornam-se de alto risco. Dessa forma, 

a racionalidade da prescrição usa de ATM e a dispensação são 
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artifícios para enfrentar a resistência antimicrobiana, os quais 

são orientados pela prática profissional do farmacêutico, 

responsável pelo desenvolvimento dos ATM e pelo seu uso 

racional, orientando as interações medicamentosas, o  período 

de uso para evitar a resistência e também prestam trabalho de 

AF.  

Percebe-se, ainda, a necessidade de métodos tais como 

seguir protocolos clínicos, evitarem ATM de amplo espectro de 

primeira linha de tratamento, uso de antimicrobiograma que 

contribuam com o uso seguro dos ATM, em todos os níveis de 

atenção à saúde, somando as melhorias obtidas entre as 

práticas de atualização profissional e a definição de protocolos 

clínicos norteadores para os processos prescricionais. 
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RESUMO: O tabagismo está diretamente relacionado as 
doenças cardiovasculares como a hipertensão arterial, infarto 
agudo do miocárdio, além do desenvolvimento de vários tipos 
de câncer, principalmente o câncer de pulmão. A síndrome de 
abstinência caracteriza-se pelo agrupamento de manifestações 
que relacionam-se com extremo incômodo ao indivíduo na 
ausência de determinada substância. O presente estudo 
objetivou refletir acerca dos sintomas de abstinência relatados 
por dependentes químicos à nicotina. A presente intervenção 
se utilizou de metodologia ativa do tipo Aprendizagem Baseada 
em Problemas para registro dos sintomas da síndrome de 
abstinência à nicotina. Foram assistidos 129 indivíduos de 
todas as idades, de ambos os sexos, que pretendiam parar de 
fumar, residentes da cidade de Campina Grande e cidades 
circunvizinhas, no período de fevereiro a agosto de 2019. A 
presente intervenção social está vinculada ao Programa de 
Educação e Prevenção ao uso de Álcool, Tabaco e outras 
Drogas (PEPAD) da Universidade Estadual da Paraíba. Dos 
tabagistas, 68,2 e 31,8% eram do sexo feminino e masculino, 
respectivamente. Os sintomas de abstinência, na ordem de 
maior número de relatos, foram ansiedade, insônia, fome 
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excessiva, irritabilidade, dificuldade de concentração, 
depressão. Faz-se fundamental a força de vontade do próprio 
tabagista e, em consequência, a mudança de comportamento e 
hábitos para vencer a síndrome de abstinência.  
Palavras-chave: Tabagismo. Sintomas de Abstinência. 

Cloridrato de Bupropiona. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em meados do século XV surgiu na história da 

sociedade o que viria a ser o maior desafio da saúde em todo 

mundo, o tabaco, utilizado por cerca de 1,1 bilhão de pessoas 

na sociedade contemporânea. Ao longo do tempo as 

consequências geradas pelo uso desse produto foram 

ganhando destaque na história da saúde e passaram por 

constantes avanços por estarem relacionadas a 

aproximadamente 50 doenças de grande importância médica 

que apresentam índices significativos de óbitos e agravamento 

das doenças resultando nas internações hospitalares (PORTES 

et al., 2018;  ALMEIDA et al., 2014). 

A comercialização do tabaco como cigarros, instaurou-

se no fim do século XIX, previamente o seu consumo era 

realizado por meio de cachimbos, sobretudo utilizado por 

homens. O tabaco deriva-se da planta Nicotiana Tabacum L., 

variando o índice de composição química de acordo com a 

forma de cultivo, características sazonais e tipo de folha. O 

tabaco dos cigarros hoje comercializados apresentam diversos 

compostos advindos do solo e muitos destes incluem-se metais 

tóxicos, como chumbo, cádmio e cromo, estes, mesmo em 
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quantidades relativamente pequenas são iminentemente 

tóxicos (RUIZ et al., 2017; RANG et al., 2012). 

Dentre as doenças acarretadas pelo uso do cigarro, 

estão as doenças cardiovasculares como a hipertensão arterial, 

infarto agudo do miocárdio, aneurismas, acidente vascular 

cerebral, tromboses. Além das doenças pulmonares, a exemplo 

de enfisema pulmonar, bronquite crônica, asma, infecções 

respiratórias e o desenvolvimento de diversos tipos de câncer 

principalmente o de pulmão, relacionado a 71% dos óbitos, 

câncer de laringe, faringe, esôfago, estômago, colo de útero, 

fígado e rim (KNUST et al., 2017; (INCA, 2019). 

As medidas implementadas pelas autoridades não 

buscam apenas a redução dos óbitos, considerados em muitos 

casos como sendo prematuros, mas pelo fato de reduzir os 

custos aos sistemas de saúde. O cigarro gera prejuízos de 33 

bilhões de dólares na saúde da América Latina, representando 

cerca de 0,5% de seu Produto Interno Bruto. A atribuição de 

aumento do encargo de impostos nesses produtos ainda não é 

capaz de suprir esses números, cobrindo apenas metade 

desses custos  (SAUDE, 2019). 

A nicotina é o composto elementar do cigarro e em cada 

um deles apresenta teor aproximado de nove a 17 gramas desta 

substância. Possui inúmeros efeitos tanto no sistema nervoso 

central como também no sistema nervoso periférico. Os efeitos 

do sistema nervoso central estão relacionados ao desempenho 

da função cognitiva, excitabilidade neuronal, relaxamento dos 

músculos esqueléticos, suas pequenas doses causam o 

despertar dos seus usuários e em altas doses realiza efeito 
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contrário. A resposta periférica envolve principalmente efeitos 

no coração e pulmões, como taquicardia, aumento da pressão 

arterial, aumento do débito cardíaco, redução da motilidade do 

trato gastrointestinal e sudorese (RANG et al., 2012). 

Apesar do conhecimento crescente e uso de mídias, 

programas e meios de incentivo para exibição de todos os 

danos causados pelo uso do cigarro e numerosas campanhas 

e estratégias contra a iniciação e manutenção do fumo, muitos 

usuários não conseguem desvincular-se deste hábito. 

Considera-se o fumo um dos comportamentos mais difíceis de 

serem controlados mesmo com todas as técnicas 

implementadas socialmente quanto manejos farmacológicos 

empregados. O principal mecanismo de vício da nicotina se 

desenvolve da mesma maneira que em outras drogas de abuso, 

pela atuação da nicotina na via mesolímbica de recompensa, 

uma via relacionada ao controle de respostas emocionais, e 

aumento da liberação de dopamina, um neurotransmissor 

envolvido com o prazer (PEUKER; BIZARRO, 2015). 

Assim, entende-se por dependência química a 

premência do uso das drogas de maneira desenfreada mesmo 

tendo conhecimento dos prejuízos daquela droga à saúde como 

desígnio de desviar-se de sensações desagradáveis para 

determinado indivíduo (PUPULIM et al., 2015; SOCCOL et al., 

2014). O gatilho para dependência química é a tolerância. 

Quanto maior a exposição à determinada droga, maior serão as 

doses necessárias para o indivíduo manter-se satisfeito quando 

comparadas com os efeitos iniciais proporcionados pelas doses 

vestibulares.  
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A síndrome de abstinência caracteriza-se como 

agrupamento de manifestações que relacionam-se com 

extremo incômodo ao indivíduo na ausência de determinada 

substância. Pode ser definida também como a dependência 

física. Os sintomas desta ausência variam de manifestações 

centrais atreladas à manifestações periféricas como dificuldade 

de concentração, ansiedade, disforia, depressão, insônia, 

bradicardia, desconforto gastrointestinal, aumento de apetite e 

ganho de peso. Os efeitos fisiológicos irão variar de acordo com 

o tipo de droga, portanto são específicos. A síndrome de 

abstinência da nicotina dura em torno de duas a três semanas, 

tendo a necessidade do consumo de cigarros um período de 

durabilidade maior (PUPULIM et al., 2015; RANG et al., 2012). 

O presente estudo objetivou refletir acerca dos 

sintomas de abstinência relatados por dependentes químicos à 

nicotina assistidos pelo Programa Multidisciplinar de 

Tratamento de Tabagistas do município de Campina Grande,  

Paraíba. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente intervenção se utilizou de metodologia ativa 

do tipo Aprendizagem Baseada em Problemas, para registro 

dos sintomas da síndrome de abstinência à nicotina. Foram 

assistidos 129 indivíduos de todas as idades, de ambos os 

sexos, que pretendiam parar de fumar, residentes da cidade de 

Campina Grande e cidades circunvizinhas, no período de 

fevereiro a agosto de 2019.  
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A presente intervenção social está vinculada ao 

Programa de Educação e Prevenção ao uso de Álcool, Tabaco 

e outras Drogas (PEPAD) da Universidade Estadual da 

Paraíba. O local de realização foi o Hospital Universitário 

Alcides Carneiro (HUAC), em Campina Grande, Paraíba, no 

Programa Multidisciplinar de Tratamento de Tabagistas, uma 

parceria entre as Instituições de Ensino Superior: Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB) e Universidade Maurício de Nassau 

(UNINASSAU). 

A assistência ao tabagista contava com equipe 

multidisciplinar composta por estudantes de medicina, farmácia, 

nutrição, psicologia, odontologia, fisioterapia e educação física, 

sob a orientação de seus respectivos professores-

orientadores.  O acompanhamento do tabagista foi realizado 

em conformidade com a área de atuação de cada profissional e 

os usuários deveriam dispor quinzenalmente de sextas-feiras à 

tarde livres para que as normas de participação do programa 

fossem respeitadas.  

Na primeira sexta-feira de todos os meses do ano, 

exceto dezembro e janeiro, são iniciados grupos de tabagistas 

com novos participantes. Neste dia, realiza-se abordagem 

acerca das atividades desempenhadas por cada equipe do 

Programa Multidisciplinar de Tratamento do Tabagista (PMTT), 

e como irão atuar durante todo o tratamento, que dura três 

meses. No contexto da participação da equipe de Farmácia, 

inicialmente foram realizadas abordagens por meio de palestras 

acerca do papel do farmacêutico e dependência química à 

nicotina. Com as devidas orientações acerca do mecanismo da 
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nicotina no Sistema Nervoso Central, abordava-se a terapia 

medicamentosa a ser utilizada: o cloridrato de bupropiona 

(BUP). Observava-se do antidepressivo, as contraindicações, 

seus possíveis efeitos colaterais e posologia e demais 

informações para correta utilização foram explicitadas. Na 

palestra, procurava-se esclarecer aos assistidos, explanando 

acerca de informações a respeito do medicamento e demais 

dúvidas que viessem a surgir. 

Uma semana após a palestra, foram realizadas 

entrevistas individuais, baseadas na metodologia Dáder, acerca 

do perfil socioeconômico, histórico tabagista, medicamentos 

utilizados atualmente e teste de Fagerstrom para avaliação do 

grau de dependência à nicotina, que serão úteis em todo o 

acompanhamento. Nesses encontros, também foram 

observadas possíveis interações medicamentosas, quando o 

paciente fazia o uso de medicamentos de forma contínua, em 

conjunto com o Cloridrato de Bupropiona. Em casos positivos 

de interações medicamentosas graves, o medicamento não 

pode ser dispensado para aquele paciente em questão.  

Após avaliação de possíveis interações, realizava-se a 

aferição da pressão arterial de cada assistido. Fator 

determinante na dispensação do medicamento, pois, o paciente 

que apresente pressão arterial não controlada, não deve fazer 

uso do medicamento, já que o mesmo possui tendência de 

alterar a pressão arterial.  

Após a primeira avaliação da equipe, os assistidos 

eram liberados para fazer parte do PMTT, com encontros 

quinzenais para avaliação clínica e farmacológica e demais 
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orientações em saúde. A cada encontro, eram realizadas 

avaliações clínicas relacionadas aos  sintomas de abstinência e 

a adaptação ao medicamento utilizado. Os pacientes eram 

questionados se houve redução da quantidade dos cigarros, 

caso a resposta fosse positiva, questionava-se também como 

se deu essa iniciativa e quais os sintomas de abstinência eram 

mais frequentes, além da maneira que eles estavam 

contornando estes sintomas.  

No entanto, o presente estudo se deterá a refletir acerca dos 

sintomas de abstinência relatados por dependentes químicos à 

nicotina. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em se tratando de um conjunto de estratégias 

intervencionistas, fundamentadas nos objetivos da Política 

Nacional de Controle do Tabagismo e elaboradas pela parceria 

entre Ensino, pesquisa, extensão, comunidade, Universidade e 

Secretarias de Saúde, resultaram no período de fevereiro a 

agosto de 2019, que dos 129 assistidos pelo Programa 

Multidisciplinar de Tabagistas, 68,2 e 31,8% eram do sexo 

feminino e masculino, respectivamente (Tabela 1).  

O alto índice de participantes do PMTT do sexo 

feminino evidencia o fato de que as mulheres buscam mais o 

autocuidado do que os homens. O estudo realizado por Pereira 

e Vargas (2015) demonstrou também que os maiores índices 

da amostra eram de mulheres fumantes. Corroborando com 

Maia e Nascimento (2015), que em sua revisão sistemática 

afirmam que as taxas de procura ao tratamento de cessação 
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são consideravelmente maiores em mulheres do que em 

homens, mesmo que a prevalência do tabagismo permaneça 

maior entre os homens.  

 

Tabela 1. Dados socioeconômicos dos pacientes atendidos 
no PMTT. 

Variáveis  Categorias      N     (%) 

Sexo Feminino 

Masculino 

 88     (68,2) 

Faixa Etária  ≤ 30 

31 a 50 

51 a 70 

>70 

10   

50 

61 

8 

  7,8 

38,8 

47,2 

6,2 

Estado Civil  Solteiro (a) 

Casado (a) 

Divorciado (a) 

Viúvo (a) 

54 

41 

12 

21 

41,9 

31,8 

9,3 

16,2 

Escolaridade Analfabeto (a) 

Semi-analfabeto(a) 

Fundam. incompleto  

Fundamental completo 

E. Médio incompleto 

E. Médio completo 

E. superior incompleto 

E. superior completo 

9 

5 

28 

18 

17 

28 

9 

15 

7 

3,9 

21,7 

14 

13,1 

21,7 

7 

11,6 
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      Fonte: O autor,2019. 

 

 

No estudo transversal de França et al., (2015) que 

analisou 532 prontuários de pacientes atendidos em unidade de 

referência para cessação do tabagismo em Belém, mulheres 

constituíam 56,6% da amostra. Este resultado demonstra a 

maior sensibilização do sexo feminino em buscar equipamentos 

de saúde.  

Ao analisar a faixa etária dos usuários, apresentou 

maiores índices  indivíduos com idade de 51 a 70 anos, 

responsabilizando-se por 47,2% da totalidade dos assistidos, 

seguidos pela faixa de 31 a 50 anos (38,8%), 13 a 30 anos 

(7,8%) e >70 anos (6,2%). Com o decorrer dos grupos 

iniciantes, pôde-se constatar entre voluntários participantes do 

PMTT que a maioria dos usuários  são aqueles de maior nível 

de maturidade. Corroborando com Pawlina et al. (2014) que 

descreve que porventura as pessoas mais jovens ainda não 

Religião  Católica 

Evangélica 

Espírita  

Outras 

82 

20 

2 

25 

63,6 

15,5 

1,6 

19,3 

Renda Familiar  Até 2 salários mínimos 

2 a 4 salários 

5 a 9 salários 

10 a 20 salários 

>20 salários  

107 

16 

1 

4 

1 

82,9 

12,4 

0,8 

3,1 

0,8 
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tenham vivenciados os efeitos deletérios do cigarro e 

negligenciam como ele irá afetar a saúde dos mesmos no 

futuro. Assim, percebe-se a necessidade de investimento na 

prevenção da iniciação ao uso de cigarros e correlatos. 

Em relação ao estado civil, o mais mencionado foi 

solteiro/a, representando 41,9%, seguido por casado/a (31,8%), 

viúvo/a (16,2%), divorciado/a (9,3%). Sendo os solteiros o 

grupo que mais prevaleceu no PMTT, pode-se atrelar a relação 

dos mesmos frequentarem mais festas, consequentemente 

consumirem maior quantidade de bebidas alcoólicas,  

despertando o desejo de experimentar o cigarro. Este resultado 

ratifica o estudo de Monteiro et al. (2018) que afirmam o cigarro 

e o álcool estarem intimamente relacionados, todos que faziam 

uso de álcool, fumavam ou já tinham fumado. Durante os 

retornos do PMTT, os relatos eram que começaram a fumar em 

festas, ou possuem maior estímulo quando frequentam tais 

lugares, e até mesmo estavam, durante o tratamento, evitando 

frequentar festas para impossibilitar recaídas. Fica evidente a 

importância dos ambientes 100% livres de fumo na socialização 

de indivíduos que buscam vida saudável. 

Quanto ao grau de escolaridade, tanto o ensino 

fundamental incompleto quanto o ensino médio completo foram 

os mais citados,  representando individualmente 21,7%, 14% 

concluíram o ensino fundamental, 13,1% afirmaram não ter 

concluído o ensino médio, 11,6% possuíam ensino superior 

completo, 7% dos assistidos afirmaram estarem cursando o 

ensino superior no momento da entrevista, 7% eram 

analfabetos e 3,9% semianalfabetos. Reafirmando o estudo de 

Timossi et al. (2014), onde observou-se tendência decrescente 
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quanto ao grau de instrução escolar, quanto maior o grau de 

instrução, menor a utilização de cigarros. No entanto, o nível de 

escolaridade de usuários cursando ou com o ensino superior 

completo não pode ser considerado um percentual irrelevante, 

afirmando que mesmo com todo conhecimento acerca dos 

riscos atribuídos ao uso do cigarro, a dependência gera a 

incapacidade de abandono. 

Ao tratar acerca da religião praticante, 63,6% 

afirmaram ser católicos, 15,5% evangélicos, espíritas apenas 

1,6%, outras religiões, 19,3%. Assim, demonstra-se os dogmas 

religiosos como fator de procura por tratamento de saúde. 

Acerca da posição econômica dos assistidos, 82,9% afirmaram 

receber até dois salários mínimos, 12,4% entre dois a quatro 

salários mínimos, cinco a nove salários 0,8%, dez a 20 salários 

3,1%, mais de 20, 0,8%. Observa-se que a renda da maioria 

apresenta-se baixa frente as necessidades básicas dos 

indivíduos. 

        Dando início a reflexão acerca do uso do cigarro, 70,8% 

dos tabagistas relataram ter dado início a prática de fumar entre 

11 a 20 anos, 15,39% em até dez anos de idade, 10,75% de 21 

a 30, 3,06% correspondendo aqueles que iniciaram após 30 

anos de idade (Gráfico 1). Este resultado corrobora com o 

estudo realizado por Bizarro, Peuker e Castro (2016) onde a 

totalidade dos participantes da pesquisa (62) começaram a 

fumar com 16 anos em média, com 28 anos no máximo. 
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Figura 1. Idade dos usuários quando iniciaram o uso do 

cigarro 

 
Fonte: O autor,2019. 

 

Como discutido anteriormente, o uso de álcool pelos 

jovens é um dos fatores que conduzem ao início da 

experimentação, e o meio que estes convivem tem forte 

influência sobre a indução ao consumo do cigarro. Pode-se 

atrelar principalmente ao convívio com outros fumantes, a 

imitação do comportamento em grupo tornando-se uma prática 

de fácil acesso. Cardoso e Malbergier (2014)., comprovaram 

que os adolescentes que relataram ter amigos que usam 

regularmente álcool e/ou drogas tiveram, 4,6 vezes mais 

chances de usar apenas tabaco, reforçando o poder da 

influência na utilização de álcool, tabaco e outras drogas.   

No momento da primeira abordagem, os pacientes que 

iniciaram o consumo de cigarros precocemente, afirmaram que 

a vontade de experimentar foi estabelecida muitas vezes 

porque os pais também fumavam e tinham sua curiosidade 

despertada para experimentar também ao ver os amigos 
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utilizando em festas, na maioria das situações. Assim, o 

exemplo de familiares e amigos são essenciais a inexistência 

de iniciação ao uso de cigarros. 

Abordando a quantidade de cigarros que os tabagistas 

utilizavam por dia, 38,76% dos pacientes afirmaram fumar até 

dez cigarros, 38% utilizam de 11 a 20 cigarros, 15,5% de 21 a 

30 cigarros e 7,75% utilizavam mais de 30 cigarros durante o 

dia (Tabela 2). Em todos os grupos iniciantes, ocorre a maior 

média representada por uma carteira de cigarros ao dia, 

equivalente a 20 cigarros. Durante o tratamento no PMTT, 

pacientes que utilizam uma quantidade média de 20 c/dia, 

conseguem diminuir esta quantidade de maneira mais rápida 

quando comparados aos pacientes que utilizam uma 

quantidade menor. Alguns pacientes no primeiro mês de 

tratamento diminuem rapidamente a quantidade de cigarros, de 

20 chegando a 10, 8 cigarros em média. Entretanto, demoram 

mais para cessar totalmente.  

Tabela 2. Quantidade de cigarros utilizados pelos pacientes 

no PMTT 

   Fonte: O autor,2019. 

 

Quantidade de 

cigarros/dia 

N (%) 

Até 10 cigarros 50 38,76% 

11 a 20 cigarros 49 38% 

21 a 30 cigarros 20 15,50% 

>30 cigarros 10 7,75% 
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Durantes os retornos todos os pacientes relatavam a 

sua experiência com esta nova etapa de suas vidas, desde o 

retorno anterior. Em casos de diminuição da quantidade de 

cigarros, os pacientes eram questionados como estavam se 

sentindo, se foi um processo difícil, qual método inicial foi 

utilizado para resultar na diminuição. Caso não houvesse tal 

diminuição, o paciente era convidado a relatar toda a sua 

experiência, sendo aconselhados para não desistirem do 

tratamento, o que traz resultados bastante positivos para o 

PMTT. 

Contudo, entre os 129 pacientes que iniciaram o 

tratamento, 16 não regressaram aos retornos. O observado no 

PMTT, a maioria dos pacientes que no momento da entrevista 

são impossibilitados de utilizarem o Cloridrato de Bupropiona 

por motivos de interações graves entre medicamentos que já 

utilizam ou os que apresentam pressão arterial descontrolada, 

não retornam ao tratamento, muitos deles acreditam que o 

principal motivo de cessação ao tabagismo se deve ao 

medicamento, sendo este utilizado apenas como coadjuvante.  

Estudo realizado por Ferreira et al. (2015)., analisou a 

percepção dos profissionais de saúde sobre os fatores que 

interferem na adesão do paciente no tratamento da 

dependência química e os profissionais afirmaram que os 

pacientes atribuem de forma ilusória o sucesso da reabilitação 

aos medicamentos, devendo ser relacionado à mudança de 

comportamento e força de vontade.  

Os sintomas de abstinência incluídos na abordagem 

aos assistidos foram: ansiedade, depressão, dificuldade de 
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concentração, fome excessiva, insônia, irritabilidade, em caso 

negativo, a opção nenhuma queixa estava disponível, assim 

como a opção outros, caso o paciente não estivesse sentindo 

nenhum dos citados acima.  

A ansiedade foi o sintoma mais citado pelos pacientes 

significando 49,55% dos relatos, seguida da insônia 

correspondendo a 39,82%, com índices de valores iguais foram 

a fome excessiva e a irritabilidade representando 30,08% cada 

uma delas; com 16,81% encontra-se a dificuldade de 

concentração; alguns pacientes afirmaram que não tinham 

nenhuma queixa considerando-os como 9,73%; a depressão 

equivaleu a 8,85%, assim como a opção outros, também com 

8,85%, nesta categoria pode-se citar falta de apetite (Figura 2).  

Um artigo de revisão realizado por Moreira-santos 

(2016) demonstrou que em alguns artigos, fumantes e ex-

fumantes apresentam sintomas depressivos mais 

reiteradamente que não fumantes e dentre estes fumantes, 

aqueles que são usuários de antidepressivos têm uma maior 

propensão a sofrer ansiedade e insônia. Observou-se no PMTT 

a relação entre a elevada preocupação dos pacientes com a 

ansiedade que apresentavam e não alcançarem a cessação do 

tabagismo. Quanto mais os pacientes expressavam sintomas 

de ansiedade, recomendava-se maior interação com a 

assistência da Psicologia para buscar alternativas que freassem 

estes sintomas, além de medidas como a prática de exercícios 

físicos junto a equipe de Educação Física do PMTT.  

Alguns pacientes que frequentam o PMTT apresentam 

maior facilidade para parar de fumar, observado-se que em 
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alguns pacientes a cessação ocorre em oito dias e até um mês. 

Outros, contudo, continuam os três meses tentando parar e 

quando ocorre uma diminuição significativa, algum estresse 

sofrido no ambiente familiar, relato mais comum da recaída, 

leva-o ao aumento na utilização.  

Figura 2. Sintomas de abstinência relatados no 

PMTT 

Fonte: O autor, 2019. 

As características psicológicas representam papel 

fundamental nesses diferentes comportamentos apresentados 

por esses perfis diferentes para a cessação do fumo. Alguns 

estudos mostram que a relação ansiedade e tabagismo é 

complexa, além de outros que confirmam que o nível de 

ansiedade se apresenta maior em pacientes que continuaram a 

fumar quando comparam-se com os que conseguiram parar. 

Em relação com a população geral, indivíduos com transtornos 
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de ansiedade são duas vezes mais propensos a fumar, e esses 

transtornos são mais comuns em fumantes do que em não 

fumantes (PAWLINA et al., 2015). 

A terapia de escolha no PMTT é o Cloridrato de 

Bupropiona, como já citado neste artigo. Esta, considerado de 

primeira linha para o tratamento do tabagismo, atua ocupando 

os receptores dopaminérgicos que seriam ocupados pela 

nicotina, reduzindo os sintomas da Síndrome de Abstinência. 

Inicialmente utilizada como antidepressivo, foi posteriormente 

lançada como adjuvante no tratamento do tabagismo. É segura 

e eficaz, por não causar dependência química e por apresentar 

poucos efeitos colaterais, mas deve ser utilizada com cuidado 

nos cardiopatas. Torna-se necessário sempre verificar as 

possíveis interações medicamentosas. Neste sentido, os 

pacientes do PMTT, atribuem o sucesso à cessação ao uso do 

medicamento, fato que por muitas vezes durante o tratamento 

levam os pacientes a desistirem se não o utilizarem (DANTAS 

et al., 2016) 

O segundo sintoma de abstinência mais relatado nos 

pacientes foi a insônia. Durante os retornos é devidamente 

alertado aos mesmos que este sintoma pode estar também 

relacionado ao uso do medicamento, sendo um dos seus 

principais efeitos adversos. Orienta-se ao paciente o horário 

correto ao tomar o medicamento, para que este não seja 

utilizado próximo ao horário de dormir. Quando os sintomas 

persistem são avaliados na ficha do paciente por exemplo, 

quantidade de cigarros que utilizava durante o dia, há quanto 

tempo faziam uso e ainda quantos cigarros foram diminuídos ao 

longo do tratamento, além de outras medidas de auxílio como, 
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reduzir a quantidade de medicamentos por dia, ou seja, 

passando de dois medicamentos ao dia para um pela manhã e 

a indicação de produtos naturais com propriedades calmantes. 

No retorno seguinte o paciente relata se estas medidas foram 

efetivas para o seu caso ou não, avaliando sempre o risco e o 

benefício (ANVISA, 2019). 

Os demais sintomas são tratados de acordo com o que 

se enquadra para cada equipe do PMTT, quando os sintomas 

estão relacionados a tais. Pode-se citar a exemplo da 

diminuição da irritabilidade aliada a prática de exercícios físicos 

com a equipe de Educação Física, o manejo da fome excessiva 

com a equipe de Nutrição e também com a prática de exercícios 

físicos para que esta fome excessiva não leve ao aumento de 

peso que seja prejudicial ao paciente.  

Na categoria “outros” o que os pacientes mais relataram 

foi a falta de apetite. Alguns pacientes afirmaram estar muito 

bem com a cessação do cigarro, os quais geralmente foram os 

pacientes que deixaram de fumar mais rapidamente. Quanto 

aos que não responderam são incluídos os pacientes que não 

compareceram ao primeiro e retorno, por conseguinte, 

desistiram do tratamento, evidenciando o fato da atribuição 

ilusória de sucesso só ao medicamento na maioria das vezes.  

Durante a observação dos resultados, percebeu-se 

que pacientes de idade avançada, tinham iniciado a prática 

tabagista muito cedo (Tabela 2). Incluídos neste critério, foram 

selecionados dez pacientes de acordo com o maior tempo de 

exposição ao cigarro.  
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Tabela 2. Tempo de exposição à nicotina 

Idade Atual  Idade de início  Tempo de 

exposição (anos) 

79  6  73 anos 

80  14  66 anos  

80 15 65 anos 

75 14  61 anos 

67 9 58 anos 

71 14 57 anos 

69 14 55 anos 

62 7 55 anos 

63 9 54 anos 

67 15  52 anos 

Fonte: O autor, 2019.  

 

Durante os retornos eram estes os que apresentavam maior 

índice de sintomas de abstinência, neste segmento os mais 

citados foram ansiedade, insônia e irritabilidade, e 

consequentemente uma maior dificuldade para diminuir a 

quantidade de cigarros.  
 

CONCLUSÕES  

 

O tabagismo traz inúmeras consequências à vida das 

pessoas que o utilizam, assim como também os seus familiares. 

Apenas quando os danos começam a surgir é que os usuários 

procuram por tratamento, por tal motivo, na maioria das vezes 

as pessoas atendidas por programas de tratamento são 
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constituídos de pessoas de idade avançada e, muitas vezes, já 

apresentam doenças tabaco-relacionadas.  

Os sintomas de abstinência são mais prevalentes nas 

pessoas que fazem uso do cigarro a muitos anos e 

consequentemente são mais resistentes a abandonar esta 

prática. Faz-se de fundamental importância a força de vontade 

do próprio culminando com mudança de comportamento e 

hábitos que geram gatilhos para o fumo. Dentre os sintomas 

mais relatados neste estudo foram a ansiedade, insônia, fome 

excessiva e irritabilidade.  

A presença da equipe de Farmácia no PMTT está 

relacionada principalmente ao uso correto tanto do 

medicamento utilizado no tratamento, quanto daqueles que os 

pacientes fazem uso e que resultam na prática da polifarmácia, 

desenvolvendo interações medicamentosas, podendo ser 

potencialmente graves ao paciente. Esta equipe orienta quanto 

aos horários corretos, possíveis reações adversas, além de 

informar ao paciente se o uso será seguro e, por conseguinte, 

melhorar a sua qualidade de vida.   

Quanto ao manejo dos sintomas de abstinência, a 

multidisciplinaridade do PMTT é primordial, de modo que 

possibilita alcançar cuidado redobrado com estes pacientes 

tabagistas voluntários, reduzindo o índice de recaídas e a 

cessação tabágica seja cada vez mais menos comum no 

mundo inteiro.  
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RESUMO: O brasil nos últimos anos vêm conseguindo reduzir 
a quantidade de tabagistas em relação ao restante do mundo, 
em particular, os adultos. As políticas de controle do tabagismo 
são uma forte aliada a sensibilizar o paciente sob os benefícios 
de uma vida mais saudável. O uso de medicamentos contribui 
significativamente para essa redução, porém outras práticas 
podem complementar esse quadro terapêutico, por meio das 
PICS, utilizando plantas mediciais. O objetivo consiste em 
observar o uso de plantas medicinais por pacientes tabagista 
que possuam alguma atividade relaxante ou calmante. Utilizou-
se a metodologia ativa, do tipo aprendizagem baseada em 
problemas, envolvendo 129 indivíduos, de todas idades e 
ambos sexos, que pretendiam parar de fumar, durante 
realização do Programa Multidisciplinar de Tratamento de 
Tabagismo realizado na cidade de Campina Grande, Paraíba, 
no período de fevereiro a agosto de 2019. Dos assistidos, 
42,6% fazem uso de alguma planta medicinal, 41,9% não fazem 
uso de nenhuma planta medicinal, e 15,5% fazem raramente o 
uso de alguma planta medicinal como terapia alternativa. Das 
30 plantas mencionadas, 9 delas foram mais citadas como 
sendo utilizadas devido as suas propriedades calmantes ou 
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relaxantes, sendo estas, a erva cidreira, capim-santo, 
camomila, hortelã, erva-doce, alecrim, canela e macela. 
Espera-se ter contribuído para compreensão dos assistidos da 
melhor forma de escolha e preparo das plantas medicinais. 
 
Palavras-chave: Tabagismo. Práticas integrativas. Plantas 
medicinais. 
 

INTRODUÇÃO  

 

Na atualidade, aproximadamente 21% da população 

acima de 15 anos fuma, cerca de 1,1 bilhões. Do total de 

fumantes no mundo, 35% são homens e 6% mulheres (INCA, 

2017). De cada cinco fumantes, quatro vivem em países de 

baixa renda. 

O tabagismo, entendido como um fenómeno social e 

global, atingindo todas as regiões do mundo e todos os estratos 

sociais representa, atualmente, o mais importante problema 

evitável de saúde pública (ANDRE, 2015). 

Em países mais desenvolvidos ou alguns em 

desenvolvimento alcançou-se expressiva redução da 

prevalência do tabagismo. Porém, no mundo como um todo, 

ainda está aumentando o consumo de cigarros (SILVA, 2016). 

Os avanços no controle do tabagismo no Brasil podem 

ser verificados na redução da prevalência nas últimas duas 

décadas (PINTO; PICHON-RIVIERE; BARDACH, 2015). 

O percentual de adultos fumantes no Brasil vem 

apresentando expressiva queda nas últimas décadas em 

função das inúmeras ações desenvolvidas pela Política 

Nacional de Controle do Tabaco (INCA, 2019). 
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Diante dessa problemática o Ministério da saúde vem 

desde 1980 elaborando novas estratégias para reduzir o 

consumo de tabaco no país como a criação do Programa 

Nacional de Controle ao Tabagismo (SANTOS, 2017). 

Na última década foi observado um aumento no uso de 

práticas terapêuticas alternativas apoiadas por políticas no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em particular o uso 

de plantas medicinais e de fitoterápicos (ZENI, 2017). 

Neste sentido, a utilização de plantas medicinais e 

fitoterápicos como prática mundialmente disseminada, 

encontra-se encorajada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), especialmente em países em desenvolvimento 

(MATTOS, 2018). 

Baseada no modelo de atitude de ampliação de acesso 

a atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo, 

a PNIPIC contribui para o fortalecimento dos princípios 

fundamentais do SUS (CASTRO; FIGUEIREDO 2019). 

A utilização adequada das plantas com valores 

medicinais pode ocasionar uma série de benefícios à saúde, 

auxiliando na recuperação de diversas doenças (PEREIRA; 

CUNHA, 2015). 

De acordo com a doença e sua complexidade, é 

importante realizar estudos para identificar as plantas 

medicinais, investigando determinados efeitos terapêuticos, 

identificando seus compostos e seu possível mecanismo de 

ação (SILVA, 2016). 

O uso de plantas continua sendo se uma prática passada 

por gerações de diversas formas, como por exemplo o uso de 

chás.  
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O conhecimento etnomedicinal é um recurso antigo 

valioso para o cuidado da saúde das pessoas, sendo, portanto, 

um saber milenar para futura sociedade no uso sustentável e 

sua conservação (RAMOS e DAMASCENA, 2018). 

O presente estudo teve como objetivo observar o uso de 

plantas medicinais que possuam alguma atividade calmante 

entre pacientes tabagistas acompanhados em tratamento por 

uma equipe multidisciplinar na cidade de Campina Grande, 

Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
 

Utilizou-se de metodologia ativa, do tipo Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP). De acordo com Macedo et al., 

(2018, p.2), 
  a metodologia ativa tem uma concepção de 

educação crítico-reflexiva com base em estímulo 

no processo ensino-aprendizagem, resultando em 

envolvimento por parte do educando na busca 

pelo conhecimento. Na Aprendizagem Baseada 

em Problemas (ABP), o docente apresenta um 

problema próximo do real ou simulado elaborado 

por expertises na área do conhecimento, com 

temas fundamentais que oportunizem o preparo 

do estudante para atuar na vida profissional. 

 

Foram assistidos 129 indivíduos de todas as idades, de 

ambos os sexos, que buscaram tratamento do tabagismo e 

residentes na região de cidade de Campina Grande, Paraíba. A 

formação de um grupo de tratamento começava na primeira 

sexta feira de cada mês, onde os dois primeiros encontros 

foram semanais, partindo posteriormente para encontros 
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quinzenais, e perduravam por três meses para cada grupo, 

onde cada grupo era identificado por cores, os encontros com 

os tabagistas foram realizados no hospital universitário de 

Campina Grande, de fevereiro a agosto de 2019. Por meio de 

Formulário padrão foram anotadas informações do perfil 

tabagista, características socioeconômicas, escolaridade, 

religião, condição referida de saúde, uso de plantas medicinais, 

como terapia complementar. 

Inicialmente, foi realizada abordagem acerca das 

atividades desempenhadas por cada equipe do Programa 

Multidisciplinar de Tratamento do Tabagista (PMTT), sendo 

compostas por equipes de farmácia, medicina, nutrição, 

odontologia, psicologia e educação fisica, e, no contexto do 

cuidado farmacêutico foi discutido e esclarecido acerca da 

dependência química à nicotina, principal substância do cigarro 

que atua como responsável a dependência química, como 

também a explicação do mecanismo de ação dessa substância 

sobre o Sistema Nervoso Central. Com isso, dentre vários 

modelos de tratamento do tabagismo, o uso do medicamento 

cloridrato de bupropiona se apresenta como alternativa 

medicamentosa reconhecida para tratar indivíduos que fazem 

uso de cigarro. Classificado como antidepressivo, o cloridrato 

de bupropiona foi esclarecido aos pacientes acerca de seus 

efeitos colaterais, as contraindicações, precauções e posologia.  

Partindo para o uso de plantas medicinais, no ato do 

acolhimento e escuta do tabagista, foi perguntado se o paciente 

fazia uso de alguma planta medicinal, nome das plantas que 

utilizava, finalidade do uso, parte da planta utilizada, modo de 

uso e onde era adquirido, além do registro de informações 



USO DE PLANTAS MEDICINAIS POR PACIENTES TABAGISTA EM TRATAMENTO 

 
 

socioeconômicas como idade, estado civil, grau de 

escolaridade, religião e renda familiar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Dos 129 pacientes assistidos, 88 indivíduos era do sexo 

feminino (68,2%) e 41 do sexo masculino (31,8%), esses dados 

não corroboram com os estudos de PAES (2016), pois 

sengundo seus dados, a prevalência no consumo de cigarros é 

bem superior para os homens quando em comparação com as 

mulheres. 

 Em realação a faixa etária, a idade variou entre 13 anos ou 

acima de 70 anos, predominando a faixa etária entre 51 a 60 

anos 29,4% (n=38) seguidos de pacientes de 31 a 40 anos 

21,%(n= 27), 41 a 50 anos 17,8% (n= 23), 61 a 70 anos 17,8% 

(n= 23), 21 a 30 anos 6,2% (n= 8), acima de 70 anos 6,2% (n= 

8) e 13 a 20 anos 1,6% (n= 2).  

 Em relação ao estado civil, os assistidos em maioria são 

solteiros 41,9% (n=54), seguidos de casados 31,8% (n= 41), 

viúvos 16,2% (n= 21) e divorciados 10,1% (n= 13). 

 Observou-se que a maioria dos tabagistas em tratamento 

no PMTT eram alfabetizados 92% (n= 115). Referente ao grau 

de escolaridade, verificou-se o predomínio de indivíduos que 

possuía o primeiro grau incompleto 21,7% (n= 28), segundo 

grau completo 21,7% (n= 28), primeiro grau completo 14% (n= 

18), segundo grau incompleto 13,1% (n= 17), superior completo 

11,6% (n= 15), analfabeto 10,9% (n= 14) e superior incompleto 

7% (n= 9). 

 Em relação a religião, observou-se maior frequência de 

católicos 63,6% (n= 82), seguidos de outras religões 19,3% (n= 
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25), evangélica 15,5% (n= 20) e espirita 1,6% (n= 2). Segundo  

VARGAS (2017) a crença religiosa é considerada um robusto 

fator protetor contra uso de substâncias psicoativas, pois em 

determinadas religiões impõesse mais limites ou até proíbem 

determinados comportamentos e condutas, incluindo uso de 

substâncias psicoativas. 

 Quanto a renda, a média mensal familiar de 82,9% 

assistidos (n= 117) girava em torno de até 2 (dois) salários 

mínimos, seguidos da renda de 2 à 4 salários mínimos 12,4% 

(n= 16), 10 à 20 salarios mínimos 3,1% (n= 4) e mais de 20 

salarios mínimos 0,8% (n= 1). 

 

Tabela 1 – Perfil socioeconômico dos tabagistas 

VARIÁVEIS CATEGORIAS FREQUÊNCIA % 

Sexo  
Masculino 
Feminino 

 
41 
88 

 
31,8 
68,2 

Faixa etária   
13-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
71 ou mais 

 
2 
8 
27 
23 
38 
23 
8 

 
1,6 
6,2 
21 

17,8 
29,4 
17,8 
6,2 

Estado civil   
Casado(a) 
Solteiro(a) 
Divorciado(a) 
Viúvo(a)  

 
41 
54 
13 
21 

 
31,8 
41,9 
10,1 
16,2 

Escolaridade  
Analfabeto(a) 

 
14 

 
10,9 
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1ºincompleto 
1ºcompleto 
2º incompleto 
2º completo 
Superior 
incompleto 
Superior 
completo 

28 
18 
17 
28 
9 
15 

21,7 
14 

13,1 
21,7 

7 
11,6 

Religião  
Católica 
Evangélica 
Espirita 
Outras  

 
82 
20 
2 
25 

 
63,6 
15,5 
1,6 

19,3 
Renda familiar  

Até 2 salários 
mínimos 
2 a 4 salários 
mínimos 
5 a 9 salários 
mínimos 
10 a 20 salários 
mínimos 
Mais de 20 
salários mínimos  

 
107 
16 
1 
4 
 

1 

 
82,9 
12,4 
0,8 
3,1 

 
0,8 

 

Fonte: O autor, 2019  

 

Em seguida, foram questionados acerca do uso de 

plantas medicinais e de suas respectivas finalidades 

terapeuticas, dentre os 129 pacientes que foram assistidos pelo 

PMTT, 42,6% (n= 55) fazem uso de alguma planta medicinal, 

41,9% (n= 54) não fazem uso de nenhuma planta medicinal, e 

15,5% (n= 20) fazem raramente o uso de alguma planta 

medicinal como terapia alternativa. Ao total foram informadas 

30 plantas usadas para várias finalidades terapêuticas. 
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Tabela 2 – Informações acerca das plantas referidas por 

tabagistas  

Nome 

da 

planta 

Nome cientifico  Para que 

serve 

Parte 

utilizada 

Como 

utiliza 

Total 

citaçõ

es 

Erva 

cidreira 

Melissa officinalis Calmante

, insônia  

Folha  Infusão 20 

Capim-

santo 

Cymbopogon citratus Insônia  Folha  Infusão 15 

Camomil

a 

Matricaria chamomilla Calmante

, insônia  

Inflorescên

cia 

Infusão 14 

Boldo  Peumusboldus Azia, 

fígado, 

mal-

estar, 

digestão  

Folha  Infusão  14 

Hortelã  MenthaL. Calmante

, dor de 

cabeça, 

gripe 

Folha Infusão 12 

Erva-

doce  

Foeniculum vulgare 

Mill 

Dor de 

dente, 

calmante, 

digestão 

Folha e 

fruto 

Infusão 12 

Alecrim  Rosmarinus officinalis Insônia  Folha  Infusão  6 

Mastruz  Dysphania 

ambrosioides 

Tosse, 

anti-

Folha  Macera

do, 

4 
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inflamató

rio, mau 

hálito 

decocçã

o ou 

infusão 

Canela Cinnamomumsp calmante Folha  Infusão  4 

Babosa  Aloe vera Cabelo, 

rosto 

Folha  In 

natura 

3 

Espinhei

ra-santa 

Maytenus ilicifolia Gastrite Folha  Infusão  3 

Fonte: O autor, 2019  

 

Aparece ainda na lista de plantas medicinais citadas 

pelos assistidos plantas que pontuaram entre 1 e 2, como a 

canela de velho (Miconia albicans) citada para episódios de 

dores, realizando a infusão de suas folhas (n =2). Cajueiro 

(Anacardium occidentale) citada como anti-inflamatório, 

realizando a decocção da casca do caule (n = 2). Eucalipto 

(Eucalyptus sp.) citada para combater dor, febre e gripe, por 

meio da infusão de suas folhas (n= 2). Manjericação (Ocimum 

basilicum), citada para mal hálito, utilizando in natura por meio 

da mastigação da folha (n= 2). Louro (Laurus nobilis) citada 

para tratar má digestão, realizando a infusão de suas folhas (n= 

2). Chá preto (Camellia sinensis(L.) Kuntze.) citada para alivio 

de dor de cabeça, utilizando a infusão de suas folhas (n= 1). 

Aroeria (Schinus terebinthifolius) citada como anti-inflamatório, 

realizando a infusão de suas folhas (n= 1). Laranjeira (Citrus 

sinensis) citada para alivio de dor de dente, realizando a infusão 

das cascas da fruta (n= 1). Cumaru (Amburana cearenses) 

citada para tratar bronquite, realizando a infusão da casca do 

caule (n= 1). A Macela (Achyrocline satureioides) citada como 

calmante, realizando a infusão de suas folhas ou flores (n= 1). 
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Couve (Brassica oleracea) citada como antiácido, realizando o 

suco de suas folhas (n= 1). Hibisco (Hibiscus) citada para a 

perca de peso, por meio da infusão da sua inflorescência (n= 

1). Quixabeira (Sideroxylon obtusifolium) citada como anti-

inflamatório reumático, sedo utilizando o meio de decocção das 

cascas (n= 1). Sabugueiro (Sambucus australis Cham. 

&Schltdl.) citada como antigripal, onde se realiza a infusão de 

suas folhas (n= 1). Romã (Punica granatum) citada para tratar 

tosse e inflamação, dela, o método de uso consistia na 

decocção do fruto (n= 1). Maconha (Cannabis sativa) citada 

pelo paciente para acalmar, realizando o fumo das folhas (n= 

1). Endro (Anethum graveolens) citada pelo paciente para dores 

abdominais e cólicas, realizando a infusão das folhas (n= 1). 

Aranto (Kalanchoe daigremontiana) citada para tratamento de 

câncer, fazendo o seu uso a partir do suco da folha (n= 1). Ipê-

roxo (Handroanthus impetiginosus) citada para uso no câncer, 

a partir do suco das folhas da arvore. 

A respeito do meio de optenção das plantas citadas, a 

forma mais citada foi a adquirida em feiras 57,3% (n= 43), 

seguida do cultivo na prorpia casa 25,3% (n= 19), na obtenção 

com vizinhos 14,6% (n= 11), coleta no mato 2,6% (n= 2), 

enquanto que a opção outros não pontuou. Os dados 

corroboram com os de PEREIRA (2015), onde, segundo seus 

estudos plantas medicinais, a principal forma de obtenção das 

plantas ocorre nas feiras livres do próprio município. 

Baseado nas informações referidas pelos pacientes, 

foram realizadas buscas na literatura científica, de estudos 

farmacológicos e/ou etnofarmacológicos, que comprovassem 

os efeitos das plantas medicinais citadas por desempenhar 

alguma atividade calmante ou relaxante. 
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Dentre as 30 plantas mencionadas, 9 delas foram citadas 

como sendo utilizadas devido as suas propriedades calmantes 

ou relaxantes, sendo elas, erva cidreira, capim-santo, 

camomila, hortelã, erva-doce, alecrim, canela e macela. 

Chama-se atenção para citação da maconha, planta não 

liberada para uso seguro e eficaz.  

A erva cidreira, foi a planta mais citada entre os 

pacientes, sendo atribuída a esta efeito calmante e utilizadas 

em casos de insônia, tal propriedade, também descrita por 

SANTOS (2016), onde o chá de Melissa officinalis, além de 

relaxar e induzir a pessoa ao sono, é indicado para  tratamento 

da ansiedade, depressão, epilepsia, perturbações nervosas, 

insônia, histeria, enxaqueca, hipocondria, vertigem e outros 

distúrbios. 

O capim-santo, conhecido também por outros nomes 

populares de acordo com a região do país como, capim de 

cheiro, capim limão, erva príncipe ou capim cidreira. Segundo 

OLIVEIRA (2016) o uso do capim de cheiro, utilizando as folhas 

para preparo de chás, age no controle da pressão arterial alta, 

gripe, possui ação calmante, anti-inflamatória, combate a 

insônia e dor de cabeça. 

A camomila foi citada tendo como principal ação o efeito 

calmante, além de atuar no combate a insônia. Segundo SILVA 

(2012) e SILVA (2017) de acordo com a literatura, a camomila 

apresenta diversas propriedades farmacológicas, destacando-

se entre os populares a propriedade de agir como calmante, 

evitando a insônia. O mecanismo de cura imediata de doenças 

gastrointestinais, tais como distúrbios digestivos e cólicas 

intestinais. 
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A hortelã, a depender da espécie utilizada, possui 

diferentes empregos medicinais, em se tratando da Mentha sp, 

também conhecida popularmente como hortelã miúda, segundo 

MACEDO (2012) e BRITO (2015) trata-se de erva aromática, 

amplamente utilizada pela indústria farmacêutica recebendo 

indicações para o tratamento de problemas relacionados ao 

coração, sistema nervoso, dor, inflamação, sistema digestório 

e, principalmente verminoses.  

Outra planta mencionada e muito conhecida foi a erva 

doce, onde segundo VOGEL (2011) e PEREIRA (2016) a erva 

doce citada por possuir atividade calmante, corrobora com 

estudos que descrevem que essas propriedades terapêuticas 

se devem à presença de óleos essenciais, obtidos pela método 

de infusão. 

Para o alecrim, foram encontradas citações de seu uso 

corroborando com os dados obtidos nesse estudo, onde 

segundo RIBEIRO (2014) a Rosmarinus officinalis L., essa 

planta atua como calmante e problemas relacionados ao 

nervosismo. 

A canela, foi citada como ação calmante, segundo 

CONSSETIN (2016) a Cinnamomun zeylanicum Blume 

conhecida como canela e pertencente à família Lauraceae, 

utiliza-se na medicina popular para inflamações, reumatismo, 

infecções cutâneas, dor de cabeça, depurativo do sangue e 

calmante. 

Outra planta que pode ser encontrado propriedades 

terapêuticas como ação calmante leve é a Macela. Sua flor ou 

folha podem ser utilizadas na forma de infusão para extrair seus 

constituintes de efeito, tal ação corrobora com FERREIRA 

(2018)  que informa que a Macela possui não só ação sedativa, 
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mas como também antiinflamatória, diurética, hepato-protetora, 

antiespasmódico (reduz contrações musculares involuntárias) e 

analgésico e emenagoga (provoca a menstruação). 

Embora não esteja relacionada na RENISUS e ser uma 

planta que promove o aparecimento de esquizofrenia em uso 

continuado, a maconha também foi mencionada devido as suas 

propriedades relaxantes. Englobando diferentes espécies, 

dentre as quais possuem concentrações diferentes, 

contribuindo para efeitos diferentes no organismo, onde 

segundo SILVA (2018) existem três principais tipos da 

maconha, a Cannabis sativa, a Cannabis índica e a Cannabis 

Ruderalis, sendo a Cannabis índica famosa por seus efeitos 

relaxantes e calmantes, sendo capaz de combater  sintomas 

como insônia, estresse e  perda  de  apetite. O autor não indica 

o uso por serem insipientes as pesquisas deste vegetal, cuja 

comercialização se apresenta como ato ilícito no Brasil.  

Partindo para observação da parte da planta onde houve 

mais menções, a folha foi a mais citada dentre a parte da planta 

utilizadas para seu uso medicinal. O estudo de Borges (2016), 

corrobora com o presente estudo, onde a folha foi destacada 

como parte botânica mais citada pelos informantes no uso e 

preparo dos remédios caseiros para combate de diversas 

afecções. 

Em relação ao modo de uso pelos pacientes, o método 

de infusão apresentou maior prevalência (90%), confirmado 

com estudos de Santos (2017), demostrando que infusão se 

apresenta como forma de preparo mais indicada por seus 

usuários.  

Sendo assim, a forma correta de obtenção influencia no 

quanto a planta irá liberar em princípio ativo, seu uso incorreto 
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também pode ocasionar em sérios risco a saúde, desde a falta 

de efetividade devido as baixas concentrações até o efeito 

exacerbado.  

Outro ponto importante a ser destacado é a idade, pois, 

com o passar dos anos o metabolismo vai sofrendo mudanças, 

como é o caso dos idosos, que por terem o metabolismo 

diminuído, e que boa parte dessa geração faz uso de 

medicamento que podem desencadear efeito tóxicos ao 

organismo, seja a curto prazo ou longo. Segundo Fischborn 

(2016) os chás são comumente utilizados por pessoas da 

terceira idade, sendo fundamental o conhecimento acerca da 

forma correta de consumo destas plantas, pois nesta fase da 

vida, o ciclo vital está em declínio e, consequentemente, as 

funções metabólicas. 

É importante pensar que, tais pacientes ao iniciar o 

tratamento tabagista, na busca por cessar do uso do cigarro, 

enfrentam diversos obstáculos, como difícil mudança de habito, 

recaídas, que podem desencadear sinais de ansiedade e 

nervosismo, que decorre dos sintomas de abstinência sentidos 

pelo paciente. Segundo COSTA (2018) um dos grandes 

adversários na luta pelo combate ao tabagismo é a nicotina, 

pois é ela a maior responsável pelo alto grau de dependência, 

pela intensa sensação de prazer, pela redução da ansiedade e 

do apetite, dentre outros efeitos desencadeados pelo uso da 

substância. 

Segundo Peuker (2015) em seu estudo acerca de 

abstinência do cigarro, percebeu-se que os participantes em 

seus estados emocionais negativos como ansiedade, 

irritabilidade e nervosismo podem dificultar o processo de 

cessação do tabagismo, assim como a fissura. 
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Essa relação também é vista em MOREIRA (2016), onde 

o sofrimento psíquico, a ansiedade e depressão possuem 

relação direta com tabagismo, sendo ele responsável por 

desencadear esses sintomas, além de ser também elementos 

responsáveis pelas altas taxas de recaída, o que dificulta o 

abandono do tabagismo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Dentre os dados que se encontrou nesse estudo sobre a 

indicendia do tabagismo com maior prevalência, destaca-se o 

sexo feminino, a faixa etária entre 51 a 60 anos, estado civil 

solteiro, grau de escolaridade primeiro grau incompleto e 

segundo grau completo, a religião católica, e a renda familiar 

gira em torno de até dois salários mínimos. 

Diante do problema da dependência química à nicotina, 

percebe-se que as estratégias adotadas pelo Ministério da 

Saúde do Brasil vêm abordando novas formas de atender a 

necessidade da população. Sendo assim, as Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) se 

apresentam como importante ferramenta terapêutica e 

preventiva na assistência para população afetada pela 

necessidade de nicotina. 

Foi possível oberservar que muitas das plantas 

mencionadas são de conhecimento popular, e isso demosntra 

que as informações quanto a sua atividade desempenhada, 

parte da planta utilizada e o modo de uso seguem passando 

entre as gerações, contribuindo dessa forma  para o uso seguro 

da planta, bem quanto as questões de prevenção e cura de 

doenças. 
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Diante do exposto, por meio do conhecimento popular, 

destacaram-se nove plantas referidas por tabagistas 

considerando um possível efeito relaxante ou calmante. Destas, 

apenas 4 citadas pelos pacientes como atividade calmante e 

relaxante estão presentes na Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de interesse do Sistema Único de Saúde (RENISUS) 

sendo essas a camomila, alecrim, hortelã e erva-doce. Sugere-

se, a realização de novos estudos quali e quantitativos no 

tocante as plantas medicinais que não estão presentes nessa 

lista, visto que, já foram mencionadas por outros autores como 

sendo plantas que apresentam perfil de interesse terapêutico 

similar. 

O uso de plantas por pacientes em tratamento tabagista 

ou não deve ser uma prática explorada, já que, o indivíduo em 

abstinência se mostra ansioso, agitado e nervoso. O uso de 

plantas medicinais viria a acrescentar valor ao tratamento, 

minimizando os sintomas decorrentes da diminuição do número 

de cigarro ou a abstenção a este. 

Para isso, os profissionais da área de saúde devem estar 

capacitados acerca dos riscos de interação entre 

medicamentos e plantas, sendo necessário então, pesquisas 

mais aprofundadas para que o profissional esteja seguro com 

sua conduta na orientação com o paciente, além de 

desenvolver intervenções mais direcionadas as necessidades 

de cada individuo. 

Dessa forma, um dos profissionais da área de saúde que 

possui importante papel na orientação do tabagista quanto ao 

processo de para de fumar, é o farmacêutico, sendo ele capaz 

de orientar sobre o uso de medicamentos, efeitos colaterais, 

avaliar o risco benefício, bem como as interações que podem 
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ocorrer entre medicamento e medicamento ou medicamento e 

planta, desejável de uso pelo paciente. 

Portanto, os resultados desse estudo contribuem para a 

promoção das práticas integrativas e complementares, bem 

como novos estudos acerca de plantas com potencial perfil 

terapêutico.  
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RESUMO:  A farmacovigilância inicia na primeira administração 

experimental do fármaco em um voluntário sadio, e persiste 

durante toda a permanência do medicamento no mercado 

farmacêutico, sendo essencial para a regulação de 

medicamentos. Este trabalho tem como objetivo, mostrar a 

importância da farmacovigilância diante de suas medidas de 

fiscalização que visam proteger o consumidor e garantir a 

eficácio do medicamento. Os dados utilizados nesse estudo 

foram compilados de junho de 2019 à novembro de 2019, 

utilizando como base de busca os alertas divulgados no site da 

ANVISA juntamente com suas respectivas resoluções 

publicadas no D.O.U. pela impresa nacional. O estudo incluiu 

medicamentos recolhidos ou interditados nos anos de 2014 a 

2018. Os dados obtidos foram tabeladas e tratadas no Microsoft 

Excel®, versão 15.0.5179.1000, devidamente licenciado. Como 
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resultado foi verificado o recolhimento ou interdição de 663 

medicamentos que apresentaram desvio de qualidade quanto 

as características organolépticas, fisíco-químicas, rotulagem, 

dentre outras. Cerca de 8,5% dos medicamentos tiveram como 

ação de fiscalização o recolhimentos de todos os seus lotes. A 

suspensão/proibição da distribuição, comercialização e uso, e o 

respectivo recolhimento, foi a medida de interesse sanitário com 

maior índice, correspondendo a cerca de 85% dos produtos. O 

recolhimento/interdição de 663 medicamentos nos anos de 

2014 a 2018 mostram a importância do trabalho da 

farmacovigilância para assegurar a eficácia do medicamento e 

a segurança do consumidor.      

Palavras-chave: Farmacovigilância. Recolhimento de 

medicamentos. ANVISA. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Embora os fármacos sejam formulados para prevenir, 

aliviar e curar enfermidades, os produtos farmacêuticos podem 

também produzir efeitos indesejáveis (ANVISA, 2014). Estes 

efeitos nada mais são que eventos adversos medicamentosos 

(EAM), que são qualquer injuria causada ao paciente em função 

do uso de medicamentos. Os EAM podem ser classificados em 

reações adversas a medicamentos (RAM), desvio de qualidade 

de medicamentos (DQM), inefetividade terapêutica (IT) e erros 

de medicação (EM) (MASTROIANNI; VARALLO, 2013). 

A RDC nº 301, publicada em agosto de 2019, trata das 

boas práticas de fabricação de medicamentos e dos requisitos 

mínimos a serem seguidos na fabricação dos mesmos, elas 

abrangem a produção e o controle de qualidade. O não 
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cumprimento dos requisitos, necessários para a manutenção da 

qualidade, segurança e eficácia dos produtos, são classificados 

como desvio. O desvio de qualidade é o afastamento dos 

parâmetros de qualidade estabelecidos para um produto ou 

processo, estes podem estar relacionados com alterações 

organolépticas (mudança de coloração, odor, sabor, turbidez), 

físico químicas precipitação, dificuldade de dissolução, de 

homogeneização, fotossensibilidade, termossensibilidade) ou 

alterações gerais (partículas estranhas, falta de informação no 

rótulo, problemas de registro, troca de rótulo ou de conteúdo, 

rachaduras e bolhas no material de acondicionamento) 

conforme o Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância 

Sanitária (SNNVS, 2017; BRASIL, 2019).  

Os medicamentos estão entre as abordagens 

terapêuticas mais utilizadas, e a farmacovigilância compõe o 

escopo de atuação das vigilâncias sanitárias (FRANCELINO et 

al., 2017). A segurança dos medicamentos disponíveis no 

mercado é uma questão de grande importância para 

ANVISA/farmacovigilância. 

De acordo com o conceito da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a farmacovigilância é definida como “a ciência e 

atividades relativas à identificação, avaliação, compreensão e 

prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas 

relacionados ao uso de medicamentos”. Cabe a ela identificar, 

avaliar e monitorar a ocorrência dos eventos adversos 

relacionados ao uso dos medicamentos comercializados no 

mercado brasileiro, com o objetivo de garantir que os benefícios 

relacionados ao uso desses produtos sejam maiores que os 

riscos por eles causados (ANVISA, 2019b). 
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No Brasil as primeiras iniciativas de consolidação da 

farmacovigilância, datam da década de 1970, mas foram 

tentativas infrutíferas, pois havia muitas lacunas deixadas pelas 

normas, além da alta incidência de subnotificação por falta de 

uma fiscalização adequada. Apenas aproximadamente 25 anos 

depois, apareceram normas mais assertivas na consolidação 

da farmacovigilância, com a publicação da Política Nacional de 

Medicamentos, a fundação da ANVISA, criação do Centro 

Nacional de Monitorização de Medicamentos, criação do projeto 

Rede Sentinela, inserção do Brasil como membro do Programa 

Internacional de Monitorização de Medicamentos da OMS em 

2001, criação dos centros de vigilância sanitária estaduais e a 

publicação da RDC n°4 de 2009 e Portaria CVS n°5 de 2010 

(PACHECO, 2014). 

As atividades regulatórias de farmacovigilância foram 

efetivamente organizadas no Brasil a partir da criação da Anvisa 

(Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999). No Brasil, a Anvisa - 

criada em 1999 e com o ela a Unidade de Farmacovigilância 

(Unifarm) -, estabeleceu algumas etapas no processo de 

vigilância dos eventos ou problemas relacionados a 

medicamentos. As etapas são: (1) notificar; (2) analisar caso a 

caso; (3) identificar o evento; (4) investigar; (5) tomar decisões; 

e (6) comunicar. Importante observar que cada uma dessas 

etapas é composta por comandos de ordem, procedimentos e 

técnicas de obtenção e produção de conhecimentos (SILVA, 

2018). 

No mesmo ano, foi criada a primeira unidade técnica de 

farmacovigilância do país, em âmbito federal, denominada de 

Gerência de Farmacovigilância (GFARM), no âmbito da 
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Gerência Geral de Medicamentos da Diretoria de 

Medicamentos e Produtos (ANVISA, 1999) 

Em 2000, foi implantado pela primeira vez, o método de 

notificação espontânea para monitoramento de EAMs com 

abrangência nacional, por meio do formulário de notificação no 

website da Anvisa. O documento compreendia basicamente 

notificações de reações adversas e de desvio de qualidade do 

medicamento que ocasionou danos ao paciente, avaliadas e 

armazenadas manualmente em banco de dados (BALBINO; 

DIAS, 2010).  

A história da farmacovigilância é marcada por uma série 

de acontecimentos indesejáveis e graves, sendo que o mais 

conhecido foi o da talidomida, medicamento utilizado para 

enjôos em gestantes, que desenvolveu uma má-formação 

congênita em bebes (focomelia), quando utilizado no primeiro 

trimestre de gestação (STROM, 1994 apud PACHECO, 2014). 

Diante do exposto, foi estabelecido que um medicamento 

deveria passar por estudos anteriores a sua comercialização 

como o estudo pré-clínico (com animais de laboratório) e a 

pesquisa clínica realizada em seres humanos com a finalidade 

de testar a segurança e eficácia, compreendendo três fases 

compostas por ensaios realizados em condições rigorosas, e 

não apenas em animais como realizados anteriormente. 

No Brasil, é de grande importância o desenvolvimento de 

ações de farmacovigilância, uma vez que não há, entre os 

profissionais de saúde e usuários, uma cultura crítica voltada 

para o consumo de tecnologias médicas, acrescido do fato de 

que as atividades dos órgãos oficiais regulamentadores são 

frágeis. A inspeção em farmacovigilância foi estabelecida a 

partir da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 04, de 10 
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de fevereiro de 2009, que determina a norma específica 

destinada aos detentores de registro de medicamentos 

(ANVISA, 2009). 

De acordo com Lombardo e Eserian apud Bianchin 

(2017), as notificações de suspeitas de desvio de qualidade de 

medicamentos representam um avanço no processo de 

regulação sanitária, pois auxiliam na melhoria da qualidade do 

produto e possibilitam o estabelecimento do perfil das 

ocorrências, e com isto, qualificar a assistência, garantindo 

assim, a qualidade de medicamentos, sendo uma importante 

ferramenta para a qualificação de fornecedores. 

Como consequência do fortalecimento das bases legais 

no Brasil, a Anvisa tem incluído cada vez mais ações de 

vigilância pós-comercialização de medicamentos.   

Este trabalho tem como objetivo, mostrar a importância 

da farmacovigilância através da quantificação de medicamentos 

identificados com desvios de qualidade, e com consequente 

recolhimento ou interdição cautelar, nos anos de 2014 a 2018. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A compilação dos dados foi realizada de junho de 2019 

à novembro de 2019 pelo Grupo de Pesquisa Fasciência da 

Faculdade São Francisco do Ceará-FASC, localizada na cidade 

de Iguatu-CE. A base de busca constituiu-se dos alertas 

divulgados no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

– ANVISA, e as resoluções (RE) publicadas no Diário Oficial da 

União – D.O.U. (Seção 1 – Ministério da Saúde – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) pela impresa nacional.  



QUANTIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS COM COMUNICADO DE 

RECOLHIMENTO/INTERDIÇÃO CAUTELAR NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

 
 

Para a realização do estudo, considerou-se os 

medicamentos recolhidos ou interditados nos anos de 2014 a 

2018, que apresentavam algum desvio de qualidade, 

registrados e fabricados por empresas devidamente licenciadas 

e autorizadas para esta atividade. Não foram incluídos no 

estudo, insumos, vacinas, medicamentos sem registros, 

medicamentos falsificados, ou medicamentos de empresas que 

tiveram como ação de fiscalização o recolhimento de todos os 

produtos fabricados pela mesma.  

As informações foram tabeladas e tratadas no Microsoft 

Excel®, versão 15.0.5179.1000, devidamente licenciado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o levantamento dos dados, nos anos de 

2014 a 2018, 663 medicamentos tiveram comunicado de 

recolhimento ou interdição cautelar no mercado brasileiro 

devido a problemas de desvio de qualidade nos produtos 

(Figura 2). 

Na Figura 2 observa-se um aumento de 79% de 

medicamentos com comunicado de recolhimento no ano de 

2017, quando comparado com o ano de 2016. Esse fato deve-

se a Resolução-RE Nº 1, de 2 de janeiro de 2017, publicada no 

Diário Oficial da União (D.O.U) no dia 9 de janeiro de 2017, no 

qual a empresa Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica 

S/A comunicou voluntariamente o recolhimento de 248 

medicamentos fabricados em desacordo com as Boas Práticas 

de Fabricação disposta na resolução RDC nº 17/2010 (BRASIL, 

2010). 
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Figura 2: Medicamentos recolhidos ou interditados 

cautelarmente nos anos de 2014 a 2018, pela ANVISA. 
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O ano de 2018 apresentou o menor índice de 

recolhimento, representado por 9,8% dos medicamentos 

recolhidos  ou interditados no período do estudo. 

A RDC nº 55/2005, estabelece os requisitos mínimos 

relativos à obrigatoriedade da comunicação do recolhimento de 

medicamentos, por parte do detentor do registro, quando 

houver indicativos suficientes ou comprovação de desvio de 

qualidade que representem risco, agravo ou consequência à 

saúde, bem como o recolhimento de medicamentos por ocasião 

de cancelamento de registro relacionado à segurança e 

eficácia. Independentemente de iniciativa do fabricante ou 

importador, e em situações que representem risco à saúde dos 

consumidores, a agência fiscalizadora também pode determinar 

o recolhimento do produto (BRASIL, 2005). Dos 663 

medicamentos recolhidos ou interditados nos últimos 5 anos, 
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66,5% foram recolhidos de forma voluntária com comunicação 

de desvio de qualidade pelos resposáveis por sua fabricação ou 

importação. E por iniciativa da agência fiscalizadora, 222 

produtos (33,5%), em média, tiveram seu recolhimento 

determinado, tendo em vista que os desvios identificados 

representavam risco para os consumidores. 
Analisando as publicações no Diário Oficial da União, não foi possível 

identificar, em suas respectivas resoluções com ação de recolhimento ou 

interdição, o número do lote de 11 produtos, tampoco se o recolhimento ou 

interdição equivalia para todos os lotes disponíveis no mercado. Por outro 

lado, 599 produtos tiverem seus lotes especificados para o recolhimento ou 

interdição cautelar, e 56 apresentaram resoluções para o recolhimento de 

todos os lotes disponíveis no mercado (  
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Figura 3).  

Ao detectar o afastamento dos parâmetros de qualidade 

estabelecidos para um produto ou processo, a agência 

fiscalizadora determina medidas de interesse sanitário. As 

infrações sanitárias podem ser punidas, de forma alternativa ou 

cumulativa, com penalidade de: advertência, multa, apreensão 

de produto, inutilização de produto, interdição de produto, 

suspensão de vendas e/ou fabricação de produto, 

cancelamento de registro de produto, interdição parcial ou total 

do estabelecimento, proibição de propaganda, cancelamento 

de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento 

do alvará de licenciamento de estabelecimento, suspensão de 

propaganda e publicidade, dentre outras (BRASIl, 1977).  
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Figura 3: Especificação de lotes recolhidos ou interditados 

cautelarmente. 
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De acordo com os dados levantados, as ações de fiscalização identificadas 

foram: interdição cautelar, suspensão/proibição da fabricação, 

suspensão/proibição da distribuição, comercialização e uso, ou suspensão da 

importação do produto. A suspensão/proibição da distribuição, 

comercialização e uso, e o respectivo recolhimento, foi a medida com maior 

índice, correspondendo a cerca de 85% dos produtos (  
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Figura 4). 
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Figura 4: Ação de fiscalização. 
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O período analisado mostrou que 62 produtos (9,3%) 

foram interditados de forma cautelar após constatação de 

desvio de qualidade.O maior índice foi constatado em 2017, e 

o menor em 2018, com 25 e 3 medicamentos interditados 

cautelarmente, respectivamente.  

 De acordo com os dados, constatou-se que nos anos de 

2015 a 2018, 17 medicamentos tiveram como ação de 

fiscalização a suspenção da importação no Brasil. O maior taxa 

de suspenção da importação, se deu pela não conformidade 

verificada durante inspeção de Boas Práticas de Fabricação, 

motivo pelo qual levou também ao recolhimento de 12 

medicamentos. Podemos destacar também o Locabiotal 

(fusafungina), importado pelo Laboratório Servier do Brasil Ltda, 

que apresentou conclusão desfavorável do risco-benefício do 

medicamento.  A lista de tais produtos, juntamento com a razão 
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que os levaram a suspensão de importação, identificação de 

fabricante/importador e seus respectivos lotes, podem ser 

verificados na Tabela 1.  No ano de 2014, não foi constatado 

nenhum produto com importação suspensa.  

 

Tabela 3: Medicamentos com importação suspensa no Brasil, 

nos anos de 2018, 2016 e 2015.  

2018 

PRODUTO RAZÃO 
FABRICANTE/ 
IMPORTADOR 

LOTES 

Casodex® 
(bicalutamida) 
50mg, 
comprimido 
revestido 
(granel) 

Não conformidades 
detectadas durante 
inspeção para verificação 
de Boas Práticas de 
Fabricação 

Fabricante: 
Corden 
Pharma GmbH 
(Alemanha) 
Importador: 
Astrazeneca 
do Brasil Ltda. 

Todos 

Casodex® 
(bicalutamida) 
50mg , 
comprimido  
revestido 
(granel) 

Não conformidades 
detectadas durante 
inspeção para verificação 
de Boas Práticas de 
Fabricação, realizada no 
período de 20 a 
24/11/2017, que foi 
considerada insatisfatória 

Astrazeneca 
do Brasil Ltda 

45929 (Val 

02/2021) 

Artelac® 

Não conformidades 
detectadas durante 
inspeção para verificação 
de Boas Práticas de 
Fabricação, realizada no 
dia 14/09/2018, que foi 
considerada insatisfatória 

Dr. Gerhard 
Mann - Chem. 
Pharm Fabrik 
GmbH 

Todos 

Epitegel® 

Não conformidades 
detectadas durante 
inspeção para verificação 
de Boas Práticas de 
Fabricação, realizada no 

Dr. Gerhard 
Mann - Chem. 
Pharm Fabrik 
GmbH 

847 

(Fab.06/06/2017, 

Val. 05/2019) 
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dia 14/09/2018, que foi 
considerada insatisfatória 

Liposic® 

Não conformidades 
detectadas durante 
inspeção para verificação 
de Boas Práticas de 
Fabricação, realizada no 
dia 14/09/2018, que foi 
considerada insatisfatória 

Dr. Gerhard 
Mann - Chem. 
Pharm Fabrik 
GmbH 

Todos 

Vidisic® 

Não conformidades 
detectadas durante 
inspeção para verificação 
de Boas Práticas de 
Fabricação, realizada no 
dia 14/09/2018, que foi 
considerada insatisfatória 

Dr. Gerhard 
Mann - Chem. 
Pharm Fabrik 
GmbH 

Todos 

2017 

PRODUTO RAZÃO 
FABRICANTE/ 
IMPORTADOR 

LOTES 

Fleet Enema 

Resultado "insatisfatório" 
da inspeção de Boas 
Práticas de Fabricação de 
Medicamentos realizada 
entre os dias 06 e 10 de 
março de 2017 na empresa 
C. B. Fleet Co., Inc 

Fabricante: C. 
B. Fleet Co., 
Inc (localizada 
no endereço 
"Murray Place, 
4615, 
Lynchburg, VA 
24502 - EUA); 
Importador: 
Tommasi 
Importação E 
Exportação 
Ltda 

NE 

Tevavinor 
(tartarato de 
vinorelbina,, 
solução 
injetável) 

Não conformidades 
detectadas durante 
inspeção para verificação 
de Boas Práticas de 
Fabricação realizada no 
período de 14 a 18/08/2017 

Fabricante: 
Lemery S.A. de 
C.V., 
localizada no 
México. 

NE 
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Importador: 
Teva 
Farmacêutica 
Ltda. 

Tevableo 
(sulfato de 
bleomicina, pó 
liofilizado) 

Não conformidades 
detectadas durante 
inspeção para verificação 
de Boas Práticas de 
Fabricação realizada no 
período de 14 a 18/08/2017 

Fabricante: 
Lemery S.A. de 
C.V., 
localizada no 
México. 
Importador: 
Teva 
Farmacêutica 
Ltda. 

NE 

Tevaetopo 
(etoposídeo, 
solução 
injetável) 

Não conformidades 
detectadas durante 
inspeção para verificação 
de Boas Práticas de 
Fabricação realizada no 
período de 14 a 18/08/2017 

Fabricante: 
Lemery S.A. de 
C.V., 
localizada no 
México. 
Importador: 
Teva 
Farmacêutica 
Ltda.  

NE 

Tevairinot  
(cloridrato de 
irinotecano 
triidratado, 
solução 
injetável) 

Não conformidades 
detectadas durante 
inspeção para verificação 
de Boas Práticas de 
Fabricação realizada no 
período de 14 a 18/08/2017 

Fabricante: 
Lemery S.A. de 
C.V., 
localizada no 
México. 
Importador: 
Teva 
Farmacêutica 
Ltda. 

NE 

2016 

PRODUTO RAZÃO 
FABRICANTE/ 
IMPORTADOR 

LOTES 

Locabiotal 
(fusafungina) 

Conclusão desfavorável do 
risco-benefício do 
medicamento 

Laboratório 
Servier do 
Brasil Ltda 

Todos 

Kaletra 
Erro de impressão de prazo 
de validade em desacordo 
com o registro 

Abbnavie 
Farmacêutica 
Ltda 

1037186, 

1042956 e 

1055165 
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2015 

PRODUTO RAZÃO 
FABRICANTE/ 
IMPORTADOR 

LOTES 

Protectina 
(hiclato de 
doxiciclina), 
cápsulas 
gelatinosas 
duras com 
microgrânulos 

Comprovação de que a 
empresa não solicitou a 
inspeção para fins de 
Certificação em Boas 
Práticas de Fabricação da 
planta fabril declarada no 
registro, a não 
comprovação dos locais de 
fabricação do 
medicamento, e ainda a 
inclusão/alteração de local 
de fabricação sem 
anuência prévia desta 
Agência 

Laboratório 
Gross S.A. 

Todos 

Sinvastatina 20 
mg comprimido, 
marca 
SINVASTAMED 

Medicamento apresentou 
alteração de cor 

Cimed 
Indústria de 
Medicamentos 
Ltda. 

1500378 (Val. 

12/2016) 

Cefaclor 

Alguns cartuchos do lote de 
375 mg/5mL, 
apresentarem a 
concentração de 250 
mg/5mL 

Medley 
Farmacêutica 
Ltda. 

14070329 (Val. 

06/2016) 

Wosulin N 
(insulina 
isofana), 
Wosulin R 
(insulina 
humana) e 
Wosulin 70/30 
(insulina 
bifásica), 100 
UI/ML, em 
todas  as 
apresentações 
comerciais 

Irregularidades detectadas 
durante inspeção realizada 
na empresa, considerada 
insatisfatória 

Wockhardt 
Limited 
(fabricante); 
Meizler Ucb 
Biopharma 
S.A. 
(importadora) 

Todos os 

fabricados a 

partir de 

17/11/2014 

NE: Não especificado 
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Foram identificados diversos desvios de qualidade, 

dentre eles alterações organolépticas, alteração físico-química, 

presença de partículas estranhas, troca de rótulo ou de 

conteúdo, concentração do fármaco abaixo do rotulado, 

dificuldade de dissolução, medicamento genérico não 

bioequivalente, medicamento fabricado com formulação não 

aprovada pela Anvisa, medicamento fabricado com formulação 

distinta da aprovada, alteração da matéria-prima, alteração da 

formulação original, dose ou via de administração incorreta, 

vazamento de embalagem, roubo de carga, dentre outros. 

Dentro os desvio identificados, podemos destacar a 

presença de fragmentos de vidros, detectada em 4 produtos, e 

2 medicamentos com a presença de parafuso dentro de uma 

unidade do lote do produto, e dentro do alvéolo do blister no 

lugar do comprimido (Tabela 2). 

 

Tabela 4: Medicamentos que apresentaram fragmentos de 

vidro em suas formulações. 

2017 

PRODUTO RAZÃO FABRICANTE LOTES 

Pantocal® EV 
40 mg pó 
liofilizado para 
solução 
injetável 

Presença de fragmento de 
vidro no medicamento 

Eurofarma 
Laboratórios 
S.A. 

463128  

(fases A e B) 

2016 

PRODUTO RAZÃO FABRICANTE LOTES 
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Hyplex B 
(Polivitmínico 
solução 
injetável, 
ampola 2mL) 

Relato da COVISA de 
“fragmento de vidro dentro 
de ampola” 

Hypofarma – 
Instituto de 
Hypodermia e 
Farmácia Ltda. 

16040287 

Thyrogen 
(alfatirotropina), 
solução 
injetável 

Presença de pequenos 
fragmentos de vidro dentro 
do frasco 

Genzyme do 
Brasil Ltda 

E4029  

(Val. 12/2017) 

2014 

PRODUTO RAZÃO FABRICANTE LOTES 

OXACILIL 500 
mg, pó injetável 
+ diluente 

Apresentou fragmento de 
vidro dentro da embalagem 
primária lacrada 

Novafarma 
Indústria 
Farmacêutica 
Ltda. 

0601353  

(Val. 04/2016) 

 

 

 

CONCLUSÕES  

 

 Diante da observação de 663 medicamentos recolhidos 

ou interditados cautelarmente, nos anos de 2014 a 2018, 

concluímos que o trabalho da farmacovigilância é de suma 

importância para manter a qualidade dos medicamentos, a 

segurança do consumidor, e garantir a eficácia dos fármacos.  
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RESUMO: Os medicamentos contêm substâncias ativas, 
responsáveis por seu efeito, que apresentam propriedades 
terapêuticas reconhecidas cientificamente, oferecendo efeitos 
profiláticos, curativos, paliativos ou para fins de diagnóstico. A 
comercialização de medicamentos pela internet é regulada pela 
RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019, esta determina que 
somente farmácias e drogarias abertas ao público, com 
farmacêutico responsável presente durante todo o horário de 
funcionamento, podem realizar a dispensação de 
medicamentos solicitados por meio remoto. Porém a venda de 
medicamentos em sítios eletrônicos pode oferecer risco ao 
consumidor, caso o mesmo adquira um produto oriundos de 
cargas desviadas ou roubadas, produtos sem registro, 
falsificação ou padrão de qualidade abaixo do exigido. O 
objetivo desse trabalho foi relatar as ações de fiscalização da 
ANVISA sobre a venda ilegal de medicamentos pela internet 
nos anos de 2014 a 2018. Como resultado foi possível verificar 
27 resoluções publicadas no D.O.U versando sobre produtos 
irregulares comercializados em sítios eletrônicos. Dessa forma, 
podemos concluir que o trabalho da farmacovigilância é de 
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suma importância, para garantir a comercialização de produtos 
seguros e a saúde dos consumidores. 
 
Palavras-chave: Medicamento. Internet. ANVISA. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Os medicamentos são definidos pela Lei nº 5.991, de 17 

de dezembro de 1973, como produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 

curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico (BRASIL, 1973).  

As substâncias ativas que compõem os medicamentos são 

responsáveis por seu efeito, e apresentam propriedades 

terapêuticas reconhecidas cientificamente. Essas designações 

fazem com que esses produtos sejam produzidos com rigoroso 

controle técnico, atendendo às especificações determinadas 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

(Agência Nacional De Vigilância Sanitária, 2010). 

 Segundo Pianetti & César (2016), os parâmetros e 

critérios que visam a qualidade, a eficácia e a segurança dos 

medicamentos, necessários para seu registro, são barreiras 

necessárias contra insumos inadequados.  

 As boas práticas de fabricação de medicamentos, 

dispostas na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 301, 

de 21 de agosto de 2019, versa sobre os requisitos mínimos a 

serem seguidos na fabricação de medicamentos, tratando, 

dentre outras coisas, das reclamações e recolhimento do 

produto, da autoinspeção e do controle de qualidade (BRASIL, 

2019). 

 A comercialização de medicamentos pela internet está 

regulamentada pela RDC nº 44 de 17 de agosto de 2009. De 
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acordo com a resolução, somente farmácias e drogarias 

abertas ao público, com farmacêutico responsável presente 

durante todo o horário de funcionamento, podem realizar a 

dispensação de medicamentos solicitados por meio remoto, 

onde o pedido pela internet deve ser feito por meio do sítio 

eletrônico do estabelecimento ou da respectiva rede de 

farmácia ou drogaria. É vedada a comercialização de 

medicamentos sujeitos a controle especial solicitados por meio 

remoto, e a oferta de qualquer medicamento em sítio eletrônico 

que não pertença a farmácias ou drogarias autorizadas e 

licenciadas pelos órgãos de vigilância sanitária competentes 

(BRASIL, 2009). 

 O governo do estado de Rondônia publicou um alerta, 

através da Agevisa, sobre os riscos de comprar medicamentos 

por sítios eletrônicos (Agência Nacional em Vigilância e Saúde, 

2019). O fato se deu após a morte de uma mulher que consumiu 

remédio para emagrecer vendido pela internet.  

 Tendo em vista que o comércio de medicamentos 

irregulares por meio remoto oferece alto risco ao consumidor, 

e, que estes podem ser oriundos de cargas desviadas ou 

roubadas, produtos sem registro, falsificação ou padrão de 

qualidade abaixo do exigido, o objetivo desse trabalho é relatar 

as ações de fiscalização da ANVISA sobre a venda ilegal de 

medicamentos pela internet, publicadas no Diário Oficial da 

União – D.O.U nos anos de 2014 a 2018.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A compilação dos dados foi realizada de junho de 2019 

à novembro de 2019 pelo Grupo de Pesquisa Fasciência da 
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Faculdade São Francisco do Ceará-FASC. A base de busca 

constituiu-se dos alertas divulgados no site da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - ANVISA juntamente com suas 

respectivas resoluções publicadas no Diário Oficial da União – 

D.O.U. (Seção 1 – Ministério da Saúde – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) pela imprensa nacional.  

Foram incluídos no estudo, medicamentos irregulares 

comercializados em sítios eletrônicos, ou produtos com 

alegações de propriedades terapêuticas, no período de 2014 a 

2018. 

As informações foram tabeladas e tratadas no Microsoft 

Excel®, versão 15.0.5179.1000, devidamente licenciado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De acordo com o levantamento dos dados, nos anos de 2014 a 2018 foram 
publicadas pela ANVISA, no D.O.U, 27 resoluções que versam sobre produtos 
irregulares comercializados em sítios eletrônicos. De acordo com a   
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Figura 5, observa-se um aumento de publicações de 

resoluções no decorrer do período analisado, iniciando com 2 

resoluções em 2014 e finalizando com 8 resoluções publicadas 

no ano de 2018. . 

 As resoluções informam a irregularidade de produtos 

específicos (um ou mais na mesma resolução), todos os 

produtos fabricados pela empresa, ou de produtos que 

contenham em sua formulação algum componente específico.  
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Figura 5: Resoluções publicadas no D.O.U. nos anos de 2014 
a 2018, referentes a medicamentos irregulares vendidos em 
sites. 
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 A Tabela 5 traz todas as resoluções, publicadas nos anos 

de 2014 a 2018, que tratam sobre a venda de medicamentos ou 

produtos com alegações terapêuticas, que apresentam 

irregularidades frente a ANVISA, e são comercializados em 

sítios eletrônicos.  

 

Tabela 5: Produtos irregulares vendidos em sítios eletrônicos 

nos anos de 2014 a 2018. 

Resolução - RE N° 4.023, de 15 de outubro de 2014 (BRASIL, 

2014a) 

Produto: SYLOCIMOL. 

Irregularidade: comprovação da comercialização e divulgação 

irregulares do produto sem registro na Anvisa, por meio dos endereços 

eletrônicos http://timol.com.br/, http://sylocimol.net.br/ e 

http://www.sylocimolsaude.com.br/, nos quais estão sendo atribuídas 

diversas indicações terapêuticas, tais como "recuperação de diabetes e 

pressão alta, câncer, Mal de Parkinson" e que a empresa não possui 

Autorização de Funcionamento.  

Fabricante/Responsável: Timol Indústria e Comércio de Produtos 

Magnéticos Eireli – EPP. 

http://timol.com.br/
http://sylocimol.net.br/
http://www.sylocimolsaude.com.br/
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Ação de Fiscalização: A empresa fabricante deve promover o 

recolhimento do estoque existente no mercado. 

Resolução - RE Nº 168, de 20 de janeiro de 2015 (BRASIL, 2015a) 

Produto: REMATRÓS - composto de ervas naturais a base de 

sementes de sucupira, garra do diabo, unha de gato e vinho tinto. 

Irregularidade: Comprovação da divulgação e comercialização do 

produto, sem registro ou notificação na Anvisa, por meio dos sítios 

eletrônicos http://www.rematros.net.br e 

http://www.remedioparadornojoelho.com.br.  

Fabricante/Responsável: Empresa desconhecida. 

Ação de Fiscalização: Suspensão da fabricação, distribuição, 

divulgação, comercialização e uso do produto, e a apreensão e 

inutilização das unidades do produto. 

Resolução - RE Nº- 891, de 23 de março de 2015 (BRASIL, 2015b) 

Produto: GENACOL - colágeno hidrolisado em cápsulas. 

Irregularidade: comprovação da divulgação irregular do produto por 

meio dos endereços eletrônicos http://www.farmadelivery.com.br/,   

http://www.natue.com.br/ , http://www.vitaesaude.com.br/  

http://www.genacol.com.br/, nos quais estão sendo atribuídas as 

seguintes propriedades terapêuticas: "artrite/artrose; fibromialgia; 

condromalácia; bursite; síndrome do túnel do carpo; tendinite; dores 

osteoarticulares, regeneração e manutenção da cartilagem, tecidos 

conjuntivos, ligamentos e tendões; aumento do tônus muscular e 

elasticidade da pele".  

Fabricante/Responsável: Naturalis Nutrição e Farma LTDA. 

Ação de Fiscalização: Suspensão de todas as publicidades que 

atribuam propriedades não estabelecidas pela legislação sanitária 

vigente, divulgadas nos endereços eletrônicos citados e em todo e 

qualquer tipo de mídia, relativas ao produto. 

Resolução - RE Nº 4.226, de 24 de outubro de 2014 (BRASIL, 

2014b) 

Produto: Loção hidratante corporal GLUKDERM PLUS. 

Irregularidade: comprovação da divulgação irregular do produto, por 

meio do endereço eletrônico www.glukdermsp.com.br, sob 

responsabilidade, para o qual estão sendo atribuídas alegações 

http://www.rematros.net.br/
http://www.remedioparadornojoelho.com.br/
http://www.farmadelivery.com.br/
http://www.natue.com.br/
http://www.vitaesaude.com.br/
http://www.genacol.com.br/
http://www.glukdermsp.com.br/
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terapêuticas para o tratamento da psoríase, em desacordo com seu 

registro na Anvisa. 

Fabricante/Responsável: Victor de Oliveira Gontijo. 

Ação de Fiscalização: Suspensão de todas as publicidades do produto 

que possuírem indicação de uso para o tratamento da psoríase. 

Resolução - RE Nº - 2.263, DE 10 de agosto de 2015 (BRASIL, 

2015c) 

Produto: SLIMCAPS - NIGHT FORMULA-cártamo/chia e vitamina E e 

SLIMCAPS - DAY FORMULA-cafeína/cártamo. 

Irregularidade: Comprovação da divulgação irregular dos produtos, por 

meio do 

endereço eletrônico https://slimcaps.com.br/, nos quais estão sendo 

atribuídas alegações de propriedades funcionais ou de saúde, tais 

como: queima gordura sem necessidade de exercícios físicos; controla 

as atividades da LPL, enzima responsável pelo aumento das células de 

gordura; reduz o colesterol ruim no corpo, potencializando o sistema 

imunológico; controla o apetite e combate a fome noturna, com 

propriedades antioxidante combate a celulite e o envelhecimento 

da pele, não aprovadas pela Anvisa.  

Fabricante/Responsável: La Fiori Perfumes e Presentes LTDA.  

Ação de Fiscalização: Suspensão de todas as publicidades dos 

produtos, que atribuem alegações de propriedades funcionais ou de 

saúde não permitidas para os produtos.  

Resolução - RE Nº 87, DE 13 de janeiro de 2016 (BRASIL, 2016a) 

Produto: TADAPOX (dapoxetina + tadalafil) 

Irregularidade: comprovação da comercialização do medicamento sem 

registro na Anvisa, por meio do website www.farmáciabrasil.com.  

Fabricante/Responsável: “Não identificado” 

Ação de Fiscalização: Suspensão da importação, distribuição, 

comercialização e uso, além da divulgação pelo site citado e qualquer 

outro meio de comunicação, do medicamento, e determinar a apreensão 

e inutilização do estoque existente no mercado. 

Resolução - RE Nº 741, de 18 de março de 2016 (BRASIL, 2016b) 

Produto: SNORVIT 

https://slimcaps.com.br/
http://www.farmáciabrasil.com/
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Irregularidade: Comprovação da publicidade irregular do produto na 

internet, onde estão sendo divulgadas alegações de propriedades 

terapêuticas e medicamentosas que atribuem ação antidiabética ao 

produto.  

Fabricante/Responsável: “Não identificado” 

Ação de Fiscalização: Suspensão de todas as publicidades que 

atribuam propriedades medicamentosas ao produto (ex: “o pâncreas 

poderá ter suas funções restabelecidas”; “vai atuar diretamente nas 

moléculas de aç~ucar e gordura que você ingere, eliminando-as! Seu 

pâncreas começará a se regenerar e, em breve, terá sua capacidade de 

produção de insulina reestabelecida.”); nos sites 

www.singlecare.com.br; htpps://pt-br.facebook.com/Snorvit  e em todo e 

qualquer tipo de mídia.  

Resolução - RE Nº- 2.056, de 29 de julho de 2016 (BRASIL, 2016c) 

Produto: Todos os medicamentos, exceto quando manipulado sob 

prescrição médica. 

Irregularidade: Constatação da divulgação e comercialização irregular 

de medicamentos disponibilizados no sítio eletrônico 

http://www.doceerva.com.br.  

Fabricante/Responsável: Farmácia de Manipulação Doce Erva Ltda. 

Ação de Fiscalização: Suspensão da divulgação e comercialização de 

todos os medicamentos, exceto quando manipulado sob prescrição 

médica, por meio do endereço eletrônico citado e em qualquer tipo de 

mídia, inclusive loja física, pela empresa. 

Resolução - RE Nº- 2.065, de 1 de agosto de 2016 (BRASIL, 2016d) 

Produto: Produtos que contenham em sua formulação a substância 

DEIDROEPIANDROSTERONA - DHEA 

Irregularidade: Comprovação da divulgação irregular dos produtos sem 

registro, notificação ou cadastro na Anvisa que contém em sua 

formulação a substância deidroepiandrosterona - DHEA, por meio do 

site http://playsuplementos.com.br/categoria-produto/anti-

envelhecimento/dhea, no qual a empresa não possui Autorização de 

Funcionamento na agência de vigilância, e considerando que essa 

substância está sujeita a controle especial, constando na lista C5 do 

anexo da Portaria SVS/MS nº 344/1998, não podendo ser divulgada 

http://www.singlecare.com.br/
http://www.doceerva.com.br/
http://playsuplementos.com.br/categoria-produto/anti-envelhecimento/dhea
http://playsuplementos.com.br/categoria-produto/anti-envelhecimento/dhea
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para o público em geral, de acordo com o disposto no art. 32 da 

Resolução - RDC nº. 96/2008.    

Fabricante/Responsável: Marcos Vinícius Amaral – ME. 

Ação de Fiscalização: Proibição da distribuição, divulgação, 

comercialização e uso dos produtos que contenham em sua 

formulação a substância deidroepiandrosterona - DHEA, divulgados 

por meio do site citado e por qualquer outro tipo de mídia, pela 

empresa. Determinar, ainda, a apreensão e inutilização das 

unidades dos produtos descritos encontrados no mercado. 

Resolução - RE Nº 2.799, de 18 de outubro de 2016 (BRASIL, 

2016e) 

Produto: Produtos contendo TRIBULUS TERRESTRIS. 

Irregularidade: comprovação da divulgação irregular dos produtos sem 

registro, notificação ou cadastro na Anvisa, por meio dos sites 

http://busca.americanas.com.br/busca.php?q=tribulus+terrestris, 

http://busca.submarino.com.br/busca.php?q=tribulus, 

http://buscando2.extra.com.br//?strBusca=tribulus e 

http://search2.pontofrio.com.br/?strBusca=tribulus considerando que 

produtos dessa natureza são passíveis de registro como medicamentos 

fitoterápicos ou produtos tradicionais fitoterápicos em virtude das 

alegações terapêuticas apresentadas.  

Fabricante/Responsável: “Não identificado” 

Ação de Fiscalização: proibição da distribuição, divulgação, 

comercialização e uso dos produtos contendo TRIBULUS TERRESTRIS 

sem registro, notificação ou cadastro na ANVISA, divulgados por meio 

dos sites citados e por qualquer outro tipo de mídia. Determinar, ainda, 

a apreensão e inutilização das unidades dos produtos encontradas no 

mercado. 

Resolução-RE N° 2.945, de 3 de novembro de 2016 (BRASIL, 2016f) 

Produto: Pholia Negra 120 cápsulas 500mg, Pholia Magra- Queima de 

Gordura do Abdômen 120 cápsulas, Seca Barriga 750mg 100 cápsulas, 

Carvão Vegetal 120 cápsulas 500mg, Garra do diabo (HARPagófito) 60 

e 120 cápsulas X 500mg, 

Gota Nunca Mais-óleo de Copaíba 60 cápsulas, Kawa Kawa 60 cápsulas 

500 mg, Sucupira Composta (Garra do Diabo) +( Sucupira) + (Unha de 

http://busca.americanas.com.br/busca.php?q=tribulus+terrestris
http://busca.submarino.com.br/busca.php?q=tribulus
http://buscando2.extra.com.br/?strBusca=tribulus
http://search2.pontofrio.com.br/?strBusca=tribulus
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Gato) 120 cápsulas, Ginko Biloba Real Plus, Flor da Noite 500ml, Flor 

da Noite 60 cápsulas X 500mg, Maca Peruana Impotência sexual 120 

cápsulas 500mg e Tribullus Viagra Natural 

120 cápsulas. 

Irregularidade: Divulgação e comercialização de medicamentos 

fitoterápicos sem registro nesta Anvisa através do endereço eletrônico 

www.naturallife.net.br.  

Fabricante/Responsável: “Não identificado” 

Ação de Fiscalização: Proibição de toda a publicidade e 

comercialização no endereço eletrônico citado dos medicamentos 

fitoterápicos.  

Resolução - RE Nº 753, de 17 de março de 2017 (BRASIL, 2017c) 

Produto: CYTOTEC (misoprostol) 

Irregularidade: Comprovação da divulgação irregular por meio do sítio 

eletrônico https://abortonanuvem.com/pt-br/ do produto cujo registro 

está cancelado no Brasil. 

Fabricante/Responsável: “Não identificado” 

Ação de Fiscalização: Proibição da distribuição, divulgação e 

comercialização do produto, divulgado por meio do site citado. 

Resolução-RE Nº 1.894, de 18 de julho de 2018 (BRASIL, 2018e) 

Produto: CYTOTEC, DESOBESI, DUALID e FOSFOETANOLAMINA 

Irregularidade: Comprovação da comercialização dos medicamentos 

sem registro por meio do site www.emagrecia.com, bem como de 

medicamentos sujeitos a controle especial em desacordo com o § 2° do 

art. 52 da RDC nº 44/2009, por empresa sem Autorização de 

Funcionamento para essa atividade.  

Fabricante/Responsável: “Não identificado” 

Ação de Fiscalização: Proibição da divulgação e comércio irregulares 

de medicamentos por meio do citado, bem como de qualquer outro sítio 

eletrônico pertencente ao mesmo proprietário.  

Resolução - RE Nº 2.817, de 24 de outubro de 2017 (BRASIL, 

2017h) 

Produto: DIET SLIM 500mg 40 cápsulas 

Irregularidade: Comprovação da comercialização e divulgação do 

produto sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricado por 

http://www.naturallife.net.br/
https://abortonanuvem.com/pt-br/
http://www.emagrecia.com/
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empresa desconhecida, por meio dos endereços eletrônicos 

www.compostonatural.com.br, www.facebook.com.br e 

www.mercadolivre.com.br.  

Fabricante/Responsável: Empresa Desconhecida. 

Ação de Fiscalização: Proibição da fabricação, distribuição, 

comercialização e uso, bem como da divulgação em qualquer meio de 

comunicação do produto fabricado por empresa desconhecida.  

Resolução - RE Nº 2.304, de 25 de agosto de 2017 (BRASIL, 2017g) 

Produto: FERTILAID 

Irregularidade: comprovação da divulgação e comercialização de forma 

eletrônica, do medicamento, sem registro na Anvisa , pela empresa que 

não possui Autorização de Funcionamento na agência de vigilância.  

Fabricante/Responsável: Anne Rebeca Wenzel Valladares Somensi. 

Ação de Fiscalização: Proibição da divulgação e comercialização de 

TODOS OS MEDICAMENTOS DIVULGADOS POR MEIO DO SITE 

www.babytobe.com.br  pela empresa responsável pelo site. Determinar, 

ainda, a apreensão e inutilização das unidades do medicamento. 

Resolução - RE Nº 1.886, de 13 de julho de 2018 (BRASIL, 2018d) 

Produto: FLOR DA NOITE COMPOSTA 

Irregularidade: Falsificação - A empresa As Ervas Curam Indústria 

Farmacêutica Ltda, detentora do registro 11678002000 do medicamento 

Flor da Noite Composta, não reconhece como original o produto Flor da 

Noite, divulgado por meio dos sítios eletrônicos 

https://www.vendasvidanatural.com.br; http://www.magnetoplanet.com; 

http://estacaodaservas.com.br;  

https://www.riquezamagazine.com.br e https://www.naturallife.net.br  

Fabricante/Responsável: Empresa Desconhecida.  

Ação de Fiscalização: Proibição da fabricação, distribuição, 

comercialização e uso do produto sem registro sanitário FLOR DA 

NOITE, fabricado por empresa desconhecida, além da suspensão de 

todas as publicidades do produto citado, em qualquer veículo de 

comunicação. Determinar a apreensão e inutilização das unidades do 

produto encontradas no mercado.  

Resolução - RE Nº 3.333, de 6 de dezembro de 2018 (BRASIL, 

2018h) 

http://www.compostonatural.com.br/
http://www.facebook.com.br/
http://www.mercadolivre.com.br/
http://www.babytobe.com.br/
https://www.vendasvidanatural.com.br/
http://www.magnetoplanet.com/
http://estacaodaservas.com.br/
https://www.riquezamagazine.com.br/
https://www.naturallife.net.br/
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Produto: LEVLYM 

Irregularidade: comprovação da comercialização nos sítios eletrônicos 

www.levlym.com/ e www.levlym-original.com.br/, do medicamento sem 

registro, 

notificação ou cadastro na Anvisa. 

Fabricante/Responsável: “Não identificado” 

Ação de Fiscalização: Proibição da fabricação, distribuição, divulgação 

e comercialização por loja física ou de forma remota do medicamento. 

Determinar, ainda, a apreensão e inutilização em todo o território 

nacional das unidades do produto disponíveis no mercado.  

Resolução - RE Nº- 1.028, de 17 de abril de 2017 (BRASIL, 2017d) 

Produto: LIPO 6 BLACK e LIPO 6 BLACK ULTRA CONCENTRATE 

Irregularidade: Comprovação da divulgação irregular dos produtos 

fabricados, sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa como 

medicamento, por meio dos sites http://www.minhaforma.com.br,  

http://www.suplementosvip.com e http://www.importefit.com, 

considerando que, de acordo com sua composição e indicações de uso 

divulgadas nos sítios eletrônicos avaliados, produtos dessa natureza 

são passíveis de registro como medicamentos em virtude das alegações 

terapêuticas apresentadas.  

Fabricante/Responsável: NUTREX 

Ação de Fiscalização: proibição da importação, distribuição, 

comercialização e uso do medicamento divulgados por meio dos 

sites citados e por qualquer outro tipo de mídia. Determinar, 

ainda, a apreensão e inutilização das unidades do produto 

encontradas no mercado. 

Resolução - RE Nº- 1.424, de 30 de maio de 2017 (BRASIL, 2017e) 

Produto: Medicamentos sujeito a controle especial. 

Irregularidade: A empresa divulga medicamentos sujeito a controle 

especial por meio do sítio eletrônico http://vidamedicamentos.com.br.  

Fabricante/Responsável: Vida Comércio de Medicamentos Ltda.  

Ação de Fiscalização: Suspensão da divulgação irregular de 

medicamentos, veiculado pela empresa, através de mídia ou por 

qualquer outro meio de divulgação.  

Resolução - RE Nº 50, de 11 de janeiro de 2017 (BRASIL, 2017a) 

http://www.levlym.com/
http://www.levlym-original.com.br/
http://www.minhaforma.com.br/
http://www.suplementosvip.com/
http://www.importefit.com/
http://vidamedicamentos.com.br/
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Produto: NZT100, NZT100+ e NZT100-. 

Irregularidade: Comprovação da divulgação irregular dos produtos sem 

registro, notificação ou cadastro na Anvisa, por meio dos endereços 

eletrônicos http://nootropico.blogspot.com.br e http://nzt100.com.br, 

considerando que produtos dessa natureza são passíveis de registro 

como medicamento em virtude das alegações terapêuticas 

apresentadas.  

Fabricante/Responsável: “Não identificado”. 

Ação de Fiscalização: Proibição da fabricação, distribuição, 

divulgação, comercialização e uso dos produtos sem registro, 

notificação ou cadastro na ANVISA, divulgados nos sites citados e por 

qualquer outro tipo de mídia. Determinar, ainda, a apreensão das 

unidades dos produtos descritos encontrados no mercado.  

Resolução - RE Nº 1.765, de 5 de julho de 2018 (BRASIL, 2018c) 

Produto: Medicamentos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa 

, incluindo medicamentos que contêm em suas formulações as 

oxandrolona e prasterona (deidroepiandrosterona - DHEA).  

Irregularidade: Comprovação da publicidade e comércio irregulares de 

medicamentos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa , 

incluindo medicamentos que contêm em suas formulações as 

substâncias sujeitas a controle especial, constantes da lista C5 do anexo 

da Portaria SVS/MS nº 344/1998, tais como oxandrolona e prasterona 

(deidroepiandrosterona - DHEA), por meio do sítio eletrônico 

https://www.suplementosmaisbaratos.com.br.  

Fabricante/Responsável: Liedja Calina Bernardo Oliveira da Silva 

Ação de Fiscalização: proibição da distribuição, divulgação, 

comercialização e uso dos medicamentos pelo sítio eletrônico citados. 

Determinar, ainda, a apreensão e inutilização das unidades dos 

produtos disponibilizados no sitio eletrônico, encontradas no mercado. 

Resolução - RE Nº 2.258, de 16 de agosto de 2018 (BRASIL, 2018f) 

Produto: REDUFITE ou REDUFITE GOLD 

Irregularidade: Comprovação da comercialização nos sítios eletrônicos 

www.mercado.livre.com.br e www.redufite.com.br do medicamento sem 

registro, notificação ou cadastro na Anvisa. 

Fabricante/Responsável: “Não identificado”. 

http://nootropico.blogspot.com.br/
http://nzt100.com.br/
https://www.suplementosmaisbaratos.com.br/
http://www.mercado.livre.com.br/
http://www.redufite.com.br/
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Ação de Fiscalização: Proibição da fabricação, distribuição, divulgação 

e comercialização por loja física ou de forma remotado medicamento 

denominado "Redufite" ou "Redufite Gold". Determinar, ainda, a 

apreensão e inutilização em todo o território nacional das unidades do 

produto disponíveis no mercado. 

Resolução - RE Nº 1.408, de 1 de junho de 2018 (BRASIL, 2018a) 

Produto: RIVOTRAM fórmula DIA com Magnésio Quelato e RIVOTRAM 

fórmula NOITE com L-Triptofano 

Irregularidade: Comprovação da propaganda irregular do produto sem 

registro, notificação ou cadastro na Anvisa, por meio dos endereços 

eletrônicos http://www.optimemory.net/rivotram/, 

http://oblogdaluiza.com/rivotram/, http://receitasfitness.org/rivotram/ e  

http://corpomoderno.com.br/rivotram-funciona-ansiolitico-natural/.  

Fabricante/Responsável: Empresa desconhecida.  

Ação de Fiscalização: Proibição da fabricação, distribuição, 

comercialização e uso dos produtos, bem como a divulgação em 

qualquer veículo ou meio de comunicação e por qualquer outro tipo de 

mídia. Determinar, ainda, a apreensão e inutilização das unidades do 

produto descrito no art. 1º encontradas no mercado. 

Resolução - RE Nº- 1.425, de 30 de maio de 2017 (BRASIL, 2017f) 

Produto: ROGAINE (MINOXIDIL) 

Irregularidade: Comprovação da divulgação irregular do produto, sem 

registro, notificação ou cadastro na Anvisa, por meio dos sites 

http://rogainedasil.commercesuite.com.br e 

http://www.rogainedobrasil.com.br/   

https://www.chaecia.com.br/loja/busca.php?loja=111058&palavra_busc

a=TRIBUUS+Tribulus+terrestris.  

Fabricante/Responsável: “Não identificado”. 

Ação de Fiscalização: Proibição da distribuição, divulgação, 

comercialização e uso do produto, sem registro, notificação ou 

cadastro na ANVISA, fabricado por empresa desconhecida, 

divulgados por meio dos sites citados e por qualquer outro tipo 

de mídia. Determinar, ainda, a apreensão e inutilização das 

unidades do produto descrito no art. 1º encontradas no mercado. 

http://www.optimemory.net/rivotram/
http://oblogdaluiza.com/rivotram/
http://receitasfitness.org/rivotram/
http://corpomoderno.com.br/rivotram-funciona-ansiolitico-natural/
http://rogainedasil.commercesuite.com.br/
http://www.rogainedobrasil.com.br/
https://www.chaecia.com.br/loja/busca.php?loja=111058&palavra_busca=TRIBUUS+Tribulus+terrestris
https://www.chaecia.com.br/loja/busca.php?loja=111058&palavra_busca=TRIBUUS+Tribulus+terrestris
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Resolução - RE Nº 2.861, de 18 de outubro de 2018 (BRASIL, 

2018g) 

Produto: SIBUTEROL. 

Irregularidade: Comprovação da comercialização nos sítios eletrônicos 

www.mercado.livre.com.br, www.naturecenter.com.br e 

www.americanas.com.br  do medicamento sem registro, notificação ou 

cadastro na Anvisa.   

Fabricante/Responsável: “Não identificado”. 

Ação de Fiscalização: proibição da fabricação, distribuição, divulgação 

e comercialização por loja física ou de forma remota do medicamento. 

Determinar, ainda, a apreensão e inutilização em todo o território 

nacional das unidades do produto disponíveis no mercado. 

Resolução - RE Nº 1.410, de 1 de junho de 2018 (BRASIL, 2018b) 

Produto: SINELIM 360 

Irregularidade: Comprovação da comercialização e divulgação do 

produto sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, por meio dos 

endereços eletrônicos 

https://www.sinelim360.com.br/ e https://www.sinelim.com.br/ 

considerando que o produto está sendo divulgado na internet como 

possuindo propriedades terapêuticas, e que, portanto, deveria estar 

registrado como medicamento.  

Fabricante/Responsável: Empresa desconhecida. 

Ação de Fiscalização: Proibição da fabricação, distribuição, 

comercialização e uso, bem como da divulgação nos sites citados ou em 

qualquer meio de comunicação, do produto fabricado. Determinar, 

ainda, como medida de interesse 

sanitário, a apreensão e inutilização, em todo o território nacional, de 

todas as unidades disponíveis do produto citado.  

Resolução - RE N° 188, de 23 de janeiro de 2017 (BRASIL, 2017b) 

Produto: Medicamentos sem registro. 

Irregularidade: Publicidade de medicamentos sem registro na Anvisa 

em sites da internet, sendo divulgado no site 

http://www.cascaseraizesdaamazonia pela empresa que não possui 

Autorização de Funcionamento na agência de vigilância.  

Fabricante/Responsável: Cascas e Raízes da Amazônia.  

http://www.mercado.livre.com.br/
http://www.naturecenter.com.br/
http://www.americanas.com.br/
https://www.sinelim360.com.br/
https://www.sinelim.com.br/
http://www.cascaseraizesdaamazonia/
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Ação de Fiscalização: Proibição da fabricação, distribuição, 

divulgação, comercialização e uso de todos os medicamentos 

fabricados pela empresa. 

 

Somente cerca de 44% das empresas ou responsáveis 

foram identificadas e citadas nas resoluções. As medidas de 

interesse sanitário foram aplicadas para todos os 

medicamentos formulação específica ou para todos os 

medicamentos fabricados pelas empresa, exceto para a 

Resolução RE Nº 2.056, (BRASIL, 2016c) na qual a ação de 

fiscalização não foi aplicada para os produtos manipulados sob 

prescrição médica. 

 Foi constatado que dois domínios eletrônicos (BRASIL, 

2017c; BRASIL, 2018e) comercializavam Cytotec®, produto 

cujo registro está cancelado no Brasil (BRASIL, 2017, BRASIL, 

2018). O Cytotec® é um medicamento, que apresenta em sua 

composição o misoprostol, indicado para o tratamento de 

úceras, e contraindicado para mulheres grávidaz por induzir o 

parto, podendo levar o feto à morte. Esse efeito colateral leva 

mulheres a utilizar medicamentos que contêm misoprostol  para 

promover o aborto (ROMIO et al., 2015). Segundo a Portaria nº 

344 de 1998, que trata de medicamentos de substâncias 

sujeitos ao controle especial, só será permitida a compra e uso 

do medicamento contendo a substância misoprostol em 

estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados junto 

a Autoridade Sanitária para este fim (BRASIL, 1998). O que 

torna proibida a comercialização deste produto. 

 Além do Cytotec, as resoluções RE Nº- 2.065 (BRASIL, 

2016d),  RE Nº- 1.424 (BRASIL, 2017e) e RE Nº 1.765 (BRASIL, 

2018c) também tratavam da venda por meio remoto de 

medicamentos sujeito a controle especial, o que é vetado pela 
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RDC nº 44 (BRASIL, 2009). Dentre eles, produtos que 

continham em sua formulação a substância 

deidroepiandrosterona – DHEA.  

 Foi identificado um caso de falsificação, publicado na 

Resolução - RE Nº 1.886 (BRASIL, 2018d), no qual a empresa 

As Ervas Curam Indústria Farmacêutica Ltda, detentora do 

registro do medicamento “Flor da Noite Composta”, não 

reconhece como original o produto “Flor da Noite”, divulgado 

por meio dos sítios eletrônicos, sendo determinado a apreensão 

e inutilização das unidades do produto encontradas no 

mercado. 

 Vale ressaltar também que a Resolução - RE Nº 1.410, de 

1 de junho de 2018 (BRASIL, 2018b), tornou sem efeito a partir 

de 6 de julho de 2018, quando a ANVISA publicou no D.O.U. a 

Resolução RE Nº 1.799, de 5 de julho de 2018, na qual a 

agência considera a identificação de registro sanitário do 

produto Sinelim 360 como alimento. Revogando a proibição da 

fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso, 

bem como a apreensão e inutilização do produto citado 

(BRASIL, 2018I).  

 

CONCLUSÕES  

 

Diante dos riscos oferecidos pela venda de 

medicamentos irregulares na internet, concluímos que o 

trabalho da farmacovigilância é de suma importância para 

promover a comercialização de produtos seguros e garantir a 

saúde dos consumidores.  
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As bactérias gram-negativas com resistência a múltiplas drogas 
têm aumentado gradualmente em prevalência nos últimos anos, 
gerando preocupação clínica de forma global. Atento às 
diferenciações no que se refere ao mecanismo de resistência 
das bactérias gram-negativas, novas estratégias têm sido 
desenvolvidas para alcançar a maior assertividade  nas 
alternativas terapêuticas. Este artigo tem como objetivo 
apresentar a trajetória de evolução dos medicamentos 
antimicrobianos desenvolvidos nos últimos cinco anos para as 
infecções multirresistentes. A metodologia adotada foi de 
caráter analítico, mediante levantamento bibliográfico na 
plataforma PUBMED acerca de pesquisas clínicas do período 
dos últimos cinco anos. Como resultados, verificou-se que 
novos antimicrobianos de classes já conhecidas foram 
desenvolvidos, como a evaraciclina, plazomicina. Investiu-se 
em medicamentos compostos pela associação entre β-
lactâmicos e inibidores de beta-lactamases novos, a exemplo 
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da ceftazidima+avibactam e ceftolozano+tazobactam. 
Desenvolveu-se medicamentos com mecanismos de ação 
diferentes, como os antibióticos híbridos, sideróforos, 
antibióticos com ação na membrana externa da bactéria e 
anticorpos monoclonais, tendo ação em inúmeras infecções 
causadas por gram-negativos resistentes. Demonstrou-se as 
opções terapêuticas que estão em pesquisas clínicas 
promissoras para as demandas diagnosticadas nos hospitais 
em todo o mundo. O desenvolvimento das alternativas 
terapêuticas aponta, ainda, a necessidade de novas 
formulações que sejam mais potentes e menos tóxicas. 
Palavras-chave: Bactérias gram-negativas. Multirresistência. 
Novos Antibióticos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As bactérias gram-negativas com resistência a múltiplas 

drogas têm aumentado gradualmente em prevalência nos 

últimos anos em ambientes hospitalares e comunitários, 

gerando preocupação clínica de forma global (GUPTA; DATTA, 

2019). 

A resistência dos microorganismos gram-negativos é 

atribuída à presença da membrana externa protetora dificulta a 

entrada de antibióticos, reduzindo muito as opções de 

tratamento (GUPTA; DATTA, 2019). 

 Atenta a este fenômeno, a Organização  Pan Americana 

de Saúde (OPAS) têm emitidos alertas constantes acerca da 

resistência microbiana. Essas campanhas têm como meta 

preservar os recursos terapêuticos disponíveis, pois estima-se 

que muitos antibióticos escala mundial são usados de forma 
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inadequada, revelando um dos principais motivos que explicita 

o aumento de cepas resistentes (OPAS, 2019). 

A prevenção de infecções com cepas resistentes também 

está relacionado a assistência do paciente interno em uma 

unidade de média-alta complexidade. Considerando o impacto 

de uma infecção hospitalar, a prevenção deste evento é um dos 

eixos que está vinculado a  promoção da Segurança do 

Paciente (ANVISA, 2017). 

 Segundo relatório da OPAS, atualmente mais de 700.000 

pessoas morrem a a cada ano devido a doenças resistentes aos 

antimicrobianos, podendo gerar não apenas um problema 

mundial de saúde, como também de ordem econômica, com  

danos na economia tão catastróficos semelhantes à crise 

financeira global de 2008 a 2009 (OPAS, 2019). 

 Entre as infecções de maior risco de desenvolvimento de 

resistência a múltiplas drogas temos pneumonias de âmbito 

hospitalar, infecções complicadas do trato urinário, infecções 

intra-abdominais, além das infecções bacterêmicas 

(RODRIGUEZ-BAÑO et al., 2018). 

A evolução da resistência microbiana tem se tornado 

cada vez mais preocupante. Estudos de tendência 

microbiológica apontam variadas resistências, principalmente 

resistências das bactérias gram-negativas como E. coli 

resistente aos carbapenens, Pseudomonas e Acinectobacter 

spp. (RODRIGUEZ-BAÑO et al., 2018). 

Novas estratégias têm sido desenvolvidas para obter 

maior assertividade no tratamento de infecções causadas por 

bactérias multirresistentes, como  alternativas de rastreamento 

e identificação precoce destes microorganismos com dados de 

perfis epidemiológicos das bactérias resistentes. Com isso, 
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pode-se desenvolver protocolos terapêuticos com medidas 

eficazes com base na evolução genética (HERNANDEZ-

GARCIA et al., 2018). 

Infelizmente, algumas técnicas desenvolvidas já 

existentes, como a fenotipagem, são de difícil acesso, não 

podendo ser inclusas como parte de protocolo de escolha de 

tratamento (RODRIGUEZ-BAÑO et al., 2018).  

O objetivo deste artigo é apresentar a trajetória de 

evolução dos medicamentos antimicrobianos desenvolvidos 

nestes últimos cinco anos  tratar as infecções multirresistentes, 

bem como avaliar o perfil dos novos antimicrobianos lançados 

ou que se encontram em diferentes fases de desenvolvimento 

clínicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia adotada foi de caráter analítico, mediante 

levantamento bibliográfico de pesquisas clínicas do período de 

2014 a 2019, nas bases de dados PUBMED nos meses de maio 

a setembro de 2019. As palavras-chaves  usadas na pesquisa 

dos artigos foram: “antibiotic resistance health hospital, 

antimicrobial resistance, multidrug resistance”. 

 Foram analisadas e elencadas para revisão 21 artigos 

de estudos experimentais e revisões atualizadas. Critérios de 

inclusão foram as pesquisas em andamento que continham ao 

menos uma ou mais drogas antimicrobianas inovadoras neste 

período. 

Os artigos em exclusão foram as alternativas 

terapêuticas desenvolvidas para fins diversos do tratamento de 
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infecções causadas por gram-negativos, como micobactérias, 

ou para fins diversos de infecções, como antineoplásicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados obtidos após seleção estão esquematizados 

em ordem de exposição deste estudo (ver quadro 1). A divisão 

escolhida teve como base a inovação de novas alternativas a 

partir de mecanismos de ação já conhecidos e a descoberta de 

novos mecanismos de ação para ação terapêutica. 

 

QUADRO 1: ARTIGOS SELECIONADOS 

Título do artigo selecionado Ano e autor 

principal 

Cefepime combined with amoxicilina/clavulanic 

acid: a new choice for the KPC producing K. 

pneumoniae infection 

 

JI et al, 2015 

Klebishiella pneumoniae carbapenemase 2 

(KPC-2) substitutions at ambler Position 

asp179, and resistance to ceftazidime-

avibactam: unique antibiotic resistance 

phenotypes Emergy from β-lactamase protein 

Engineering 

 

BARNES et al, 2017 

Evaluation of sinergy of ceftazidime-avibactam 

in combination whit meropeném, amikacin, 

aztreonam, colistin or fosfomycin against will 

MIKAL et al., 2019 
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characterized multidrug resistance klebishiella 

pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa 

 

Population pharmacokinetics of 

tazobactam/ceftolozane in Japanese patients 

with complicated urinary tract infection and 

complicated intra-abdominal infection 

 

 

 

KAKARA et al., 2019 

Efficacy of ceftolozone/tazobactam versus 

levofloxacin in the treatement of complicated 

urinary tract infections (UTIs) caused by 

levofloxacin resistance pathogens: results from 

the ASPECT-cUTI trial. 

 

HUNTIGTON et al., 

2016 

Once-daily Plazomicin for complicated urinary 

tract infections. 

WAGENLEHNER et 

al, 2019 

 

Oral descontamination whit aminiglicosides in 

associated whit lower risk producing 

Klebishiella pneumoniae 

 

MACHUCA et al., 

2016 

Randomized, double Blend Placebo Controlled 

Studies of the Safety and Pharmacokinectis of 

single and multiple Ascending Doses of 

Evaracycline 

 

NEWMAN et al., 

2018 
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Results of a phase 3, Randomized, Multicenter, 

Prospective trial of Evracycline vs Meropenem 

in the treatment of complicated Intrabdominal 

Infection 

 

Treatment options for Colistin Resistant 

Klebishiella pneumoniae: Present and Future 

 

 

Treatment of Infections Due to MDR Gram-

Negative Bacteria. 

 

Next-generation strategy for treating drug 

resistant bacteria: Antibiotic hybrids 

 

Cefiderocol: A Siderophore Cephalosporin 

with Activity Against Carbapenem-Resistant 

and Multidrug-Resistant Gram-Negative 

Bacilli. 

 

Antimicrobial Activity of Mupevaradin tested 

against Clinical Isolates of Pseudomonas 

aeruginosa from the United States, Europe, and 

China. 

SOLOMKIM et al., 

2019 

 

 

 

PETROSILLO; 

TAGLIET; 

GRANATA, 2019 

 

BASSETI et al., 

2019 

 

GUPTA; DATTA, 

2019 

 

ZHANEL et al., 

2019. 

 

 

SADER et al., 2018 
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Antimicrobianos com ação contra bactérias produtoras de 

Beta-Lactamase de Espectro Estendido (BLEE) 

 

Uma alternativa para tratar as infecções causadas por 

bactérias produtoras de BLEE é a associação de dois 

antibióticos beta-lactâmicos para o tratamento de infecções 

resistentes. No estudo de Ji et al. (2015) a associação entre dois 

antibióticos conhecidos, a cefepima e amoxicilina+clavulanato 

de sódio, foi a escolha para o tratamento de pneumonias 

hospitalares com bactéria produtora de carbapenemase. Esse 

estudo comparou a eficácia desta associação com o tratamento 

padrão, composto pela associação de colistina e tigeciclina (JI 

et al., 2015). 

Na microdiluição, a concentração inibitória mínima (CIM) 

do agente etiológico em cultura de placa foi significativamente 

menor quando houve associação de antibióticos cefepima e 

amoxicilina+clavulanato de sódio, tendo efeito de sinergia no 

tratamento de 64% dos pacientes e 23% de sinergia parcial em 

outra parte da amostra estudada. Além de ser uma alternativa 

mais econômica, é considerada mais segura apresentando 

eficácia clínica (JI et al., 2015). 

Para bactérias produtoras de carbapenemases, como 

KPC, houve o desenvolvimento do antibiótico 

ceftazidma+avibactam para atender esta demanda cada vez 

mais urgente. Em estudos de laboratório foi possível identificar 

mudanças genéticas já em curso para uma possível resistência 

desta nova combinação. A ceftazidima+avibactam têm ação 

contra bactérias produtoras de KPC com perfil de resistência 

em KPC-2. Já a cepa com mudança na posição do aminoácido 
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Asp179Asn foi resistente a todas as concentrações (BARNES 

et al., 2018). 

A avaliação da resistência desta bactéria com cepa de 

KPC Asp179Asn também foi experimentada com duas novas 

combinações: ceftarolina+avibactam  e aztreonam+avibactam. 

Ambos os antibióticos estão em estudos clínicos (BARNES et 

al., 2017).  

O desempenho destas drogas neste estudo foram 

satisfatórias, sendo o avibactam responsável pela conservação 

da suscetibilidade das bactérias a ação dos antibióticos 

lactâmicos (BARNES et al., 2017).   

O avibactam restaurou a suscetibilidade das cepas 

contendo KPC com mudança estrutural no aminoácido 

Asp179Asn ao associar-se a ceftriaxona e imipeném. Essa 

resistência, pórem, permaneceu quando associado ao 

ceftolozano. A estrutura volumosa do ceftolozano, 

estruturalmente semelhante à ceftazidima, explica a origem da 

resistência natural a esta cepa (BARNES et al., 2017).  

A ceftazidima+avibactam, embora indicado para tratar 

infecções multirresistentes causadas por bactérias, já possui 

relatos de resistência bacteriana com menos de cinco anos do 

seu lançamento. Para minimizar a resistência, Mikal et al. 

(2019) testou a associação deste antibiótico em cinco 

combinações, envolvendo associações com amicacina, 

aztreonam, colistina, meropenem, fosfomicina (MIKAL et al., 

2019).  

Como resultado, todas as associações tiveram uma 

queda na concentração inibitória mínima de, no mínimo, duas 

vezes o valor. A associação com meropenem reduziu a quatro 
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vezes a concentração inibitória mínima e obteve resposta em 

dezesseis cepas de bactérias portadoras de carbapenemases. 

A importância deste tipo de pesquisa consiste em obter 

melhor rendimentos dos recursos terapêuticos disponíveis 

comercialmente, podendo gerar novas linhas de tratamento 

possíveis atualmente (MIKAL et al., 2019).  

O ceftolozano+tazobactam é um antibiótico novo, 

aprovado em 2015 pela European Medicines Agency (EMA) e 

2018 na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

para infecções causadas por bactérias multirresistentes de 

perfil hospitalar, com indicação para infecções intra-abdominais 

complicadas (KAKARA et al., 2019). 

A amplitude da atividade antimicrobiana do 

ceftolozano+tazobactam foi testada em infeções e populações 

diversas desde seu lançamento, como infecções em pé 

diabético, infecção urinária complicada, bem como estudos em 

desenvolvimento em populações especificas, como a pediátrica 

e a japonesa (KAKARA et al., 2019).  

No estudo de Huntington et al. (2016) comparou-se a 

atividade antimicrobiana do ceftolozano+tazobactam com o 

levofloxacino. Os pacientes que possuíam uropatógenos que 

receberam ceftolozano+tazobactam ficavam em internação por 

menos tempo em relação aos que receberam levofloxacino. 

Dos isolados de E.coli resistentes à levofloxacino em cada 

grupo de tratamento, 72,9% (43/59) foram erradicados com 

ceftolozano / tazobactam versus 44,1% do levofloxacino 

(HUNTINGTON et al., 2016).  

Semelhante estudo desenvolvido por Wagenlehner et al. 

(2015) comparou a atividade antimicrobiana de 

ceftolozano+tazobactam com levofloxacino. Resultados obtidos 
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foram de superioridade do ceftolozano+tazobactam na 

erradicação total microbiológica por protocolo (76% versus 

67%) das infecções por P. aeruginosa (85% versus 58%), 

Enterobacteriaceae, inclusive uropatógenos produtores de 

BLEE (WAGENLEHNER et al., 2015). 

O ceftozolano+tazobactam também teve sua ação 

antimicrobiana comprovada em infecções por Pseudomonas 

aeruginosa e Enterobacteriaceae portadoras de BLEE em pé 

diabético, tendo a biodisponibilidade no tecido semelhante ao 

obtido em tecidos saudáveis (MONOGUE et al., 2017). 

A associação de relebactam, um inibidor de beta-

lactamase, com o imipeném é uma alternativa desenvolvida 

para combater bactérias gram-negativas que apresentem  

resistência antimicrobiana. Tem atividade, semelhante a 

ceftazidima-avibactam, contra as classes A e C, sem possuir 

atividade contra as metalo beta-lactamases (MBL) (HAIDAR et 

al., 2017).  

Com esta associação, a potência da concentração 

inibitória mínima (CIM) aumentou em até 32 vezes mesmo com 

bactérias com genes de resistência BLEE e mutações de 

porinas em relação ao imipeném isolado, melhorando as taxas 

de suscetibilidade do imipenem de 8 para 88% (HAIDAR et al., 

2017). 

A ação pulmonar do imipenem+relebactam foi 

experimentada no estudo de Rizk et al. (2018), visto que muitos 

agentes antimicrobianos possuem dificuldade de concentração 

plasmática nesse sítio de ação, sitio esse que possui 

documentada a presença de bactérias multirresistentes. Sua 

concentração acima de 55% de droga livre no sítio pulmonar 
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apoia o uso deste antimicrobiano para uso em pneumonia 

bacteriana (RIZK et al., 2018). 

 

Antimicrobianos da classe dos aminoglicosídeos 

 

Outra alternativa de classe de antibióticos para bactérias 

mulltiresistentes são os aminoglicosídeos, tendo como novo 

representante a plazomicina. 

Em estudos de fase três, a molécula plazomicina é um 

aminoglicosídeo intravenoso projetado para resistir a 

modificações promovidas pelas enzimas modificadoras de 

aminoglicosídeos. Com isso, a plazomicina mantém atividade 

mesmo na presença da maioria dos mecanismos de resistência 

em Enterobacteriaceae, incluindo mutações em locais 

direcionados por fluorquinolonas, β-lactamases de espectro 

estendido e carbapenemases (WAGENLEHNER et al., 2019). 

Estudo realizado por Wagenlehner et al. (2019) 

demonstrou a potência da plazomicina em infecções do trato 

urinário complicadas ao comparar esta molécula com o 

meropenem e os resultados são equivalentes. Também 

apresentou como vantagem a nefrotoxicidade menor em 

relação ao meropenem nos pacientes com que possuíam vias 

renais saudáveis, bem como a menor presença de bacteriúria 

associada a reicidivas em relação ao meropenem. 

(WAGENLEHNER et al., 2019)  

No estudo de Machuca et al (2016) foi testada a 

possibilidade da descontaminação de pacientes colonizados 

com bactérias gram-negativas multiresistentes, sejam oriundos 

de pacientes internados em hospitais ou ambulatoriais. Avaliou-

se a relação risco/benefício de descolonização destas bactérias 
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com o uso de aminoglicosídeos orais versus as chances 

aumentadas de induzirem resistência microbiana (MACHUCA 

et al., 2016).  

Para isso, a seleção dos pacientes elegíveis à pesquisa 

incluiu ao menos duas destas três condições: neutropenia 

ocorrendo após duas semanas de detecção da colonização; 

paciente com múltiplas comorbidades (diabetes mellitus, 

doença pulmonar crônica, doença hepática crônica, 

insuficiência renal, insuficiência cardíaca crônica e 

imunodepressão) e infecções prévias e recorrentes por KPC. A 

exclusão da amostra se deu quando a infecção se tornou ativa 

(MACHUCA et al., 2016). 

Foram utilizados dois esquemas de descolonização: 

cápsulas de gelatinas duras com 40mg de neomicina e 80mg 

de estreptomicina, (administradas a cada 8h por via oral por 

duas semanas); e solução de gentamicina administrada por via 

oral líquida (80mg a cada seis horas por duas semanas). Para 

pacientes com tubo orotraqueal colonizado, utilizou-se uma 

pasta orobase de gentamicina na mucosa oral, gengiva, palato 

e estroma traqueal, com aplicação também a cada seis horas 

por duas semanas (MACHUCA et al, 2016). 

A mortalidade bruta dos pacientes que receberam o 

tratamento de descolonização foi de 25% versus 54,5% dos que 

não receberam. A pesquisa ressalta a importância da triagem 

do paciente com alto risco para infecção sistêmica, para que o 

recurso da descolonização não fomente novas resistências 

(MACHUCA et al., 2016). 
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Antimicrobiano da classe das tetraciclinas 

 

Outro medicamento lançado recentemente foi a 

evaraciclina, antibiótico da família das tetraciclinas, análogo da 

tigeciclina, com ação contra bactérias multirresistentes a 

drogas, especialmente em infecções intra-abdominais.  

A farmacocinética estudada em fase I de estudo aponta 

que possui boa tolerabilidade. Sua atividade foi experimentada 

no estudo de Newman et al. (2019), em que se comparou com 

a colistina (polimixina E). A evaraciclina possui boa distribuição 

no pulmão, sugerindo ser uma boa opção para pneumonia 

hospitalar de difícil tratamento (NEWMAN et al., 2019). 

Em estudo de fase III comparou-se a eravaciclina com o 

meropeném, no tratamento de infecções intra- 

abdominais complicadas. Sua eficácia faz-se presente mesmo 

diante de mecanismos comuns de resistência como efluxo e 

proteção ribossômica, e teve como resultado a equivalência das 

duas drogas nos mesmos pacientes, com taxas de cura acima 

de 90% nesta população, mesmo com infecções 

polimicrobianas, característico deste foco de infecção 

(SOLOMKIN et al., 2019) 

O perfil mais potente em relação a tigeciclina aliado a 

diminuição de efeitos colaterais fazem com que a eravaciclina 

seja uma molécula promissora para tratamento de infecções 

contendo os mecanismos de resistência mais relevantes 

(SOLOMKIN et al., 2019). 

Uma vantagem da eravaciclina em relação aos outros 

antibióticos desenvolvidos é a possibilidade de formulação oral, 

o que pode beneficiar o paciente no momento da transição do 

medicamento endovenoso para via oral. Também apresentou 
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atividade contra o C. difficile, o que pode elencá-lo como opção 

terapêutica em pacientes que coexistam ambas as infecções 

(PETROSILO; TAGLIETI; GRANATA, 2019). 

 Segundo Basseti et al. (2019) estes antibióticos 

desenvolvidos estão listados em ordem de prioridade de linhas 

de tratamento preferenciais com base no sítio da infecção e com 

a cepa de resistência específica (BASSETI et al, 2019) (Tabela 

1). 

 

Tabela 1- Protocolos clínicos baseados com os medicamentos 

disponíveis atualmente  

                   CONDUTA ATUAL 

 

 

ERC 

CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM (SE  KPC OU OXA ) OU 
MEROPENEM/VARBOBACTAM 

ASSOCIAÇÃO ENTRE a) POLIMIXINA B, TIGECICLINA 
OU AMINOGLICOSÍDEOS COM b) PLAZOMICIN, 
ERAVACICLINA, BLBLIS 

CONSIDERAR POLIMIXINAS ou AMINOGLICOSIDEOS 
DE FORMA INALADA E INTRAVENOSA QUANDO FOR 
PAVM 

 

 

PARC 

CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM DE PRIMEIRA 
ESCOLHA OU CEFTAZIDIMA/TAZOBACTAM 

ASSOCIAÇÃO ENTRE a) POLIMIXINA B, TIGECICLINA 
OU AMINOGLICOSÍDEOS COM b) PLAZOMICIN, 
ERAVACICLINA, BLBLIS 

CONSIDERAR ADMINISTRAÇÃO INALATÓRIA E 
ENDOVENOSA DE AMINOGLICOSÍDEOS OU DE 
POLIMIXINAS 
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ABRC 

POLIMIXINA COMO AGENTE PRINCIPAL 

COMBINAR MEDICAMENTOS CONHECIDAS POR 
PROPRIEDADES ANTI-PSEUDOMONAS COMO 
CARBAPENEMS, AMINOGLICOSÍDEOS ANTIGOS, 
TIGECICLINA. 

CONSIDERAR ADMINISTRAÇÃO INALATÓRIA E 
ENDOVENOSA DE AMINOGLICOSÍDEOS OU DE 
POLIMIXINAS 

Legenda: ERC: Enterobacteriaceae resistente a carbapenemase 
                PARC: Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemase 
                CRAB: Acinectobacter baumanni resistente a carbapenemase 

Fonte: BASSETI et al., 2019 

O estudo de Basseti et al. (2019) reforça que a 

disponibilidade destes medicamentos não garante um 

tratamento fácil, porque os antimicrobianos elencados para  

Actinetobacter baumanni resistentes a carbapenens (ABCR) 

possuem atividade subótima (BASSETI et al, 2019) 

NOVOS ANTIBIÓTICOS COM MECANISMOS DE AÇÃO 

DIFERENTES 

 

Antimicrobianos híbridos 

 

O desenvolvimento de novos antibióticos frente à 

crescente resistência microbiana tem alinhado os antibióticos a 

serem construídos a partir de fusões de antibióticos já 

existentes: os denominados antibióticos híbridos. Os híbridos 

são constituídos de moléculas cujos grupos farmacofóricos 

distintos estão ligados de forma covalente para que possam 
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superar os mecanismos de defesa dos microorganismos 

(GUPTA; DATTA, 2019). 

Cadazolina compreende um antibiótico híbrido que se 

encontra fase de desenvolvimento. Este antimicrobiano 

representa a junção de uma molécula de quinolona e uma de 

oxazolidinona. Tem ação com inibição de síntese de proteínas 

aliado a inibição do DNA bacteriano. Sua natureza altamente 

lipofílica e ácida justifica a baixa biodisponibilidade sistêmica, o 

que resultou em testes apenas em Clostridium difficile por atuar 

de forma local no intestino. Novos compostos derivados esta 

classe está em fase de testes pré-clinicos, com promissão no 

uso de gram-positivos e negativos (GUPTA; DATTA. 2019). 

 

Antibióticos sideróforos  

 

A ação desta nova classe de antibióticos reside no seu 

grupo farmacofórico contendo sideróforos, que tem como 

mecanismo de ação o sequestro dos íons férricos no meio 

intracelular. O representante desta classe é o cefiderocol, que 

possui como diferencial a entrada no espaço periplasmático da 

bactéria, tendo maior estabilidade contra beta-lactamases 

(ZHANEL et al., 2019).  

Além de atividade microbiológica ser comparável ou 

mesmo superior a ceftazidima-avibactam e meropeném em 

ação contra microorganismos gram-negativos aeróbicos, com a 

vantagem de um perfil de segurança e tolerabilidade 

semelhante ao da classe das cefalosporinas, com atividade 

potente contra Pseudomonas aeruginosa, Acinectobacter 

baummani e Enterobacter spp. resistentes a carbapenens 

(ZHANEL et al., 2019). 
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Os testes de fase 3 estão sendo realizados para 

tratamento de infecções urinárias, pneumonia hospitalar, 

pneumonia causado por infecções relacionadas a assistência a 

saúde (IRAS) e pneumonia associada a ventilação (PAV) 

(ZHANEL et al., 2019) . 

 

Anticorpos monoclonais 

   

O desenvolvimento de anticorpos monoclonais com 

finalidade antimicrobiana tem sido também uma alternativa os 

quais possui muitas vantagens nessa abordagem, como a 

ligação em alvos altamente específicos, preservando o trato 

gastrointestinal de disbioses ou mesmo a propensão ao 

desenvolvimento de C. difficile, bem como ao não 

desenvolvimento de resistência antimicrobiana induzida por seu 

uso (PETROSILO, TAGLIETI E GRANATA, 2019). 

O mecanismo de ação que envolve os anticorpos 

monoclonais para esta finalidade está relacionado a ligação de 

proteínas presentes na bactéria, como polissacarídeos intra ou 

extracelulares, proteínas de formação de pili bacteriano.  A 

associação destes AM com os antibióticos atuais já 

desenvolvidos é uma alternativa promissora, que encontra 

limitações na falta de modelos pré-clinicos para o seu avanço 

(PETROSILO, TAGLIETI E GRANATA, 2019). 

 

Antibiótico direcionado às proteínas da membrana externa  

 

 Murepavadina é a primeira da classe dos antibiótico a ter 

ação direcionada às proteínas da membrana externa e um 

antibacteriano peptidiomimético específico do patógeno, tendo 
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sua ação direcionada a Pseudomonas aeruginosa (SADER et 

al., 2018). 

 A murepavadina tem como alvo a proteína D de transporte 

de lipopolissacarídeos (LptD). Através da ligação ao LptD na 

membrana externa da bactéria, a murepavadina causa 

alterações nos lipopolissacarídeos e destrói a bactéria (SADER 

et al., 2018). 

 No estudo de Sader et al. (2018) a mupevaradina foi testada 

em isolados de P. aeruginosa dos EUA, Europa e China, tendo 

maior sucesso em todos os testes com CIM menor, mesmo com 

polimixinas (SADER et al., 2018).  

O diferencial desta classe antibiótica é o espectro estreito 

para esta bactéria, o que beneficia o paciente por não interferir 

com a microbiota e evitando a promoção de resistência 

microbiana cruzada (SADER et al., 2018). 

  Na tabela de Basseti et al. (2019) avaliou-se esquemas 

de antibióticos para combater bactérias multirresistentes com 

base em novas drogas desenvolvidas (BASSETI et al. 2019) 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Protocolos clínicos baseados com os medicamentos 

inovadores prestes ao lançamento: 

 CONDUTA COM BASE NAS DROGAS A SEREM 
LANÇADAS 

 

 

 

 

 
1) CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM 

MEROPENEM/VARBOBACTAM  
IMIPENEM/RELEBACTAM; 
AZTREONAM/AVIBACTAM OU 
CEFIDEROCOL 
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ERC 

2) ASSOCIAÇÃO ENTRE A) : POLIMIXINA B, 
TIGECICLINA OU AMINOGLICOSÍDEOS COM 
B) PLAZOMICIN, ERAVACICLINA, BETA-
LATÂMICOS 

 
3) CONSIDERAR POLIMIXINAS/ 

AMINOGLICOSIDEOS DE FORMA INALADA E 
INTRAVENOSA QUANDO FOR PAVM 

 

 

 

 

 

PARC 

 
1) CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM; 

IMIPENEM/RELEBACTAM (SEMPRE 
LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CEPAS 
PREVALENTES DE RESISTÊNCIA) 
 

2) CONSIDERAR ADIÇÃO DE MUREPAVADINA 

 

3) CONSIDERAR ASSOCIAÇÃO ENTRE: 
POLIMIXINA B, TIGECICLINA OU 
AMINOGLICOSÍDEOS COM NOVOS 
AGENTES PLAZOMICINA, BETA-LATÂMICOS 
 

4) CONSIDERAR ADMINISTRAÇÃO INALATÓRIA 
E ENDOVENOSA DE AMINOGLICOSÍDEOS 
OU DE POLIMIXINAS 

 

 

CRAB 

 

 

 

 

1) ADMINISTRAR CEFIDEROCOL COMO 

AGENTE PRINCIPAL 

 
2) CONSIDERAR ASSOCIAÇÃO ENTRE 

DROGAS ANTI-PSEUDOMONAS: 
CARBAPENEMS AMINOGLICOSÍDEOS, 
TIGECICLINA 

 
3) CONSIDERAR ADMINISTRAÇÃO INALATÓRIA 

E ENDOVENOSA DE AMINOGLICOSÍDEOS 
OU DE POLIMIXINAS 

Legenda: ERC: Enterobacteriaceae resistente a carbapenemase 
                PARC: Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemase 
                CRAB: Acinectobacter baumanni resistente a carbapenemase 
Fonte: Basseti et al., 2019 
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CONCLUSÕES  

 O aumento da resistência bacteriana  têm sido 

acompanhado com atenção por conta da velocidade das 

mutações e do prognóstico preocupante dado pelos órgãos 

internacionais. Nestes úlimos anos têm-se conseguido 

desenvolver novas alternativas terapêuticas, mas ainda há 

necessidade de novas formulações que sejam mais potentes e 

menos tóxicas. Deve-se formular estratégias para que esse 

arsenal terapêutico seja utilizado de forma racional. 
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RESUMO: A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma patologia 
complexa, por isso requer bastante atenção no seu manejo. 
Essa manipulação é importante, pois, visa melhores resultados 
durante um tratamento farmacológico prevenindo interações 
medicamentosas, reações adversas ou processos de 
intoxicações. Mediante esses processos, há uma equipe 
multidisciplinar disposta a acompanhar o tratamento deste 
paciente contribuindo com a promoção a saúde. Neste 
contexto, orientações sobre o tratamento, mecanismo da 
doença, processos envolvidos na adesão ao tratamento, 
revisão de resultados e acompanhamento farmacoterapêutico 
devem ser considerados e avaliados como fatores de grande 
importância para uma melhor adesão terapêutica. Na 
intervenção farmacêutica, cabe ao profissional avaliar a 
farmacoterapia em busca de possíveis falhas, para promover 
uma terapia segura e eficiente. O farmacêutico tem papel 
importante no momento da escolha do tratamento mais indicado 
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ao paciente juntamente com o médico. A função deste 
profissional é fornecer uma terapia segura sem comprometer a 
eficácia terapêutica do paciente, orientando sobre cuidados 
paliativos e instruindo sobre processos de aquisição 
medicamentosa no sistema único de saúde, bem como a 
judicialização de medicamentos que contribui para a adesão do 
paciente com medicamento. Deste modo, o farmacêutico torna-
se um profissional indispensável em diversos setores da área 
da saúde devido ao seu grande conhecimento com interações 
medicamentosas. 
Palavras-chave: Imatinib. LMC. Judicialização de 

Medicamentos. Interações medicamentosas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As leucemias são alterações que ocorrem no processo 

de produção e crescimento das células sanguíneas de origem 

hematopoiética. Essas alterações são classificadas como 

linfoides e mielóides. As células de série linfoides, são 

precursoras de células do tipo linfocíticas onde formam 

Linfócitos B e T e células Natural Killer (NK), comumente 

associadas a sistema imunológico. As células de origem 

mielóides formam células que se diferenciaram e darão origem 

ao material sanguíneo como os glóbulos vermelhos, plaquetas 

e granulócitos. Durante as etapas de diferenciação celular, 

processos como exposição à radiação solar, a materiais 

tóxicos, a agentes químicos e outros produtos nocivos à saúde 

podem levar o indivíduo ao desenvolvimento de distúrbios 

fisiológicos como as leucemias. Estas podem ser classificadas 

como agudas: com característica de crescimento, evolução e 

proliferação de forma rápida; crônicas: com evolução da doença 
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ocorrendo de forma rápida, mas a diferenciação celular e 

crescimento ocorre de maneira lenta (MARTINS, 2016).  

Na LMC, a exposição aos fatores que induzem a 

patologia causa uma mutação cromossomal. Este tipo de 

mutação gera a translocação dos cromossomos 9 e 22 

formando o cromossomo Filadélfia. Nesse processo ocorre a 

fusão entre os genes BCR e ABL originando a produção da 

proteína tirosina quinase (TK), responsável pela fosforilação, e 

considerado fator determinante da patologia. O reconhecimento 

dos genes BCR-ABL e da proteína TK, tornou-se um ponto 

chave para o desenvolvimento de fármacos no tratamento da 

desordem celular. Esse reconhecimento gerou um avanço nas 

indústrias farmacêuticas e favoreceu pacientes acometidos de 

LMC, através da implementação de fármacos inibidores da 

TK(ITK) proporcionando uma terapia específica da patologia 

(QIN, 2016). 

Pacientes com LMC tem taxa de sobrevida relativamente 

baixa, mediante seu diagnóstico tardio e complexo controle do 

desenvolvimento celular maligno. Com o objetivo de contribuir 

com uma melhora no quadro de saúde do paciente, 

implementando uma farmacoterapia mais segura e com baixo 

índice de complicações, o profissional farmacêutico busca 

priorizar a qualidade de vida do indivíduo com intuito de driblar 

as manifestações causadas pela patologia e acompanhar o 

paciente durante a adesão terapêutica. Os tratamentos da LMC 

acarretam diversos efeitos colaterais que dificultam o 

tratamento da doença. Diante desses aspectos, o farmacêutico 

tem importante função na escolha da terapia mais segura 

prevenindo possíveis interações medicamentosas. Um outro 

fator é a análise cuidadosa de cada dose a ser administrada, 
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pois, tem a função de diminuir a proliferação descontrolada das 

células mielóides.  A orientação farmacêutica na aquisição do 

medicamento através de sistemas de forma gratuita como o 

SUS, busca facilitar a adesão do paciente por questões 

socioeconômicas e aumenta as chances de aquisição da 

medicação (GUNNARSON et al. 2015). 

Este trabalho tem como principal objetivo, abordar a 

importância da implantação do farmacêutico na equipe 

multidisciplinar; contribuir com o tratamento da LMC em 

pacientes submetidos a terapias com ITK; realizar abordagem 

sobre aspectos da patologia elucidando o mecanismo da 

doença, terapêutica e aquisição de medicamentos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho consiste de uma revisão bibliográfica sobre a 

atuação do farmacêutico no acompanhamento de pacientes 

portadores de LMC e que foi realizada por meio da pesquisa de 

publicações nos periódicos SciELO, PubMed e MEDLINE. As 

palavras-chaves utilizadas foram: leucemia, atenção 

farmacêutica, inibidores de tirosina quinase e judicialização 

farmacêutica.  

Foram utilizados como critérios de inclusão artigos 

relacionados a importância da intervenção e acompanhamento 

farmacêutico aos pacientes com LMC, assim como sinais, 

sintomas e manifestações clínicas da patologia. Foram 

considerados publicações nacionais e internacionais entre o 

ano de 2015 a 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As leucemias são alterações que causam a proliferação 

e diferenciação das células sanguíneas de forma desordenada 

e organizada. Durante este processo há a translocação de 

cromossomos induzida por fatores de risco que afetam fisiologia 

humana. Essas alterações podem resultar em leucemias 

mieloides e linfoides. Dependendo da origem das células 

percussoras podem ser classificadas como agudas ou crônicas. 

Deste modo, podemos classificar as leucemias como Leucemia 

linfoide aguda (LLA), Leucemia Linfoide Crônica (LLC), 

Leucemia Mieloide Aguda (LMA) e Leucemia Mieloide Crônica 

(LMC) (STENGEL et al. 2017). 

A LLC é caracterizada pela mutação dos linfócitos B 

originando uma neoplasia que irá expressar proteínas como a 

CD5 e a CD23. A CD23 pode ser classificada como CD23a e 

CD23b. Classificada entre as mais comuns do tipo linfoide, a 

LLC pode ser diagnosticada através de técnicas como 

citometria de fluxo em busca de expressões sinalizadoras em 

membrana como o CD38 e zap70 (KRISTON et al. 2017). 

O tratamento da LLC atualmente tem como fármaco de 

predileção o Ibrutinib, porém, é possível realizar a combinação 

com a idelalisibe sendo esses dois inibidores de tirosina 

quinases(ITK) de Bruton(BTK) e o venetoclax que realiza um 

mimetismo da proteína BH3, homologo ao BCL-2 originado da 

translocação entre os cromossomos 14 e 18 nos linfomas, deste 

modo causando a inibição da BTK e da família de proteínas anti-

apopitóticas, as BCL-2 controlando o desenvolvimento da 

patologia. Em um estudo realizado com 683 pacientes dos 

Estados Unidos após a aprovação dos fármacos para 

tratamento da LLC foi identificado a promoção do quadro dos 
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pacientes onde iniciavam o tratamento com o Ibrutinib sendo o 

ITK de primeira escolha seguido do venetoclax em casos de não 

efetividade do Ibrutinib, tendo como medida de segurança tendo 

mais eficácia comprovada quando comparado ao idelalisibe 

(MATO et al. 2017). 

Também conhecida como Leucemia Linfoblástica 

Aguda, a LLA é uma patologia que afeta as células B da 

linhagem linfocítica originada da translocação resultante do 

cromossomo Filadélfia relacionado a formação da JAK/ STAT 

ativado, da ABL e da fosfatidilinositol ligado a 3-quinase (PI3K). 

A LLA tem como característica, a velocidade acelerada de 

proliferação de células neoplásicas geneticamente alteradas 

com a ausência da maturação das células linfoides e alteração 

no mecanismo apoptótico das células. Comumente remete-se a 

patologia a crianças que tem a mutação dessas células. Em 

consequência irá desregular a maturação celular da criança 

através de modificações no gene IKZF1, responsável pela 

estruturação e ligação de proteínas ao DNA ou RNA através da 

estabilização pelo zinco, além da importante atuação 

reguladora do sistema imune das células B pelo sistema 

hematopoiético (ALDOSS, 2018). 

Mediante a agressividade da patologia, medidas de 

prevenção e controle do crescimento neoplásico devem ser 

realizadas. Uma das medidas é a utilização de fármacos por via 

intratecal com uso de metotrexato de efeito sistêmico 

combinado com citarabina em pacientes com a LLA do sistema 

nervoso central. A citarabina atua como análogo da pirimidina e 

agente quimioterápico com efeito supressor da medula óssea 

causando a diminuição de blastos a circulação periférica 

visando contribuir para a promoção no quadro clinico do 
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paciente portador da patologia. É importante a utilização da 

associação com outros fármacos, o metrotexato, para controlar 

os níveis de folato através da redução do metabolismo do ácido 

fólico. Com os avanços na tecnologia farmacêutica, foram 

desenvolvidos novos fármacos para o tratamento da LLA, 

porém estas novas substancias como a Midostaurin e a 

gilteritinib atuantes no FLT3 (TIONG, 2019). 

A LMA, é caracterizada pelo desenvolvimento acelerado 

as células neoplásicas presentes na medula óssea precursoras 

de células como as hemácias, plaquetas e granulócitos onde a 

mutação causará um comprometimento na produção de forma 

a causar uma produção insuficiente na medula óssea através 

da mutação nos genes pela translocação do cromossomo, 

resultando na formação de proteínas irregulares como a FLT3 

relacionados a fatores de crescimento de origem plaquetária α 

(PDGFR-α) e β (PDGFR-β) presente no diagnóstico da LMA 

(GARCIA, 2017). 

O tratamento mais recente da LMA consiste na 

administração via intravenosa de decitabina que atua através 

de um importante papel no organismo hipometilando o DNA 

onde atua seletivamente em suas metiltransferases causando 

reativação de genes supressores tumoral seguido de uma 

apoptose agendada. O mecanismo do fármaco rapidamente se 

inicia com um pico plasmático em torno de 1 hora para 

ocasionar suas reações e efeitos farmacológicos (BRIOT et al. 

2017). 

A LMC, é uma patologia hematológica que provém de 

uma anormalidade adquirida pela translocação recíproca entre 

os braços longos dos entre os cromossomos 9 e 22 que dão 

origem ao cromossomo Filadélfia, causando assim, uma 
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hemopatia mieloproliferativa através de transformações 

pluripotente de células-tronco granulares. A mutação através da 

formação do cromossomo Filadélfia, promove a fusão entre os 

genes ABL1 e o BCR, onde o ABL1 quando onipresente 

expressa função de quinases onde é intensamente regulada e 

controlada, enquanto a BCR funciona como receptor de células 

B onde tem interações com antígenos específicos. A Fusão 

entre os genes, resulta na atividade constitutiva da TK e 

importante fator no desenvolvimento de tumores malignos 

mediado a fosforilação abusiva em substratos causando uma 

proliferação excessiva nas células neoplásicas com interações 

de fatores apoptóticos presentes na hematopoese o que leva a 

LMC (SOREL, et al. 2017). 

Inicialmente, com poucos estudos relacionados a 

patologia e pouco desenvolvimento de fármacos, os 

tratamentos para a LMC provinha inicialmente do transplante de 

células-tronco da medula óssea onde tinha como uma medida 

de esperança no tratamento da neoplasia mediante os diversos 

casos de letalidade da doença. Porém, diversas controversas 

foram observadas mediante o aparecimento de efeitos 

adversos decorrente de complicações imunológicas por não 

compatibilidade entre os materiais do doador e o receptor 

(ZHOU, 2015). Além do transplante de células-tronco, 

concomitantemente a terapia era associada com 

quimioterápicos, como a hidroxiuréia que tinha como função a 

inibição da síntese de DNA através da interrupção da enzima 

ribonucleotídeo redutase reduzindo “pools” intracelulares de 

desoxinucleotídeos inibindo a replicação celular, o que leva a 

um aumento na sobrevida do paciente causando melhora no 

quadro clinico do paciente. Porém, causava muitos efeitos 
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tóxicos no organismo além de não reduzir o risco de 

transformação aguda das células cancerígenas, fazendo assim, 

com que a hidroxiuréia não seja um tratamento de primeira 

escolha em pacientes portadores de LMC onde a hidroxiuréia é 

aplicada em tratamento de anemia falciforme com eficiência 

comprovada por cientistas (MARAHATTA, 2017). 

Atualmente, o tratamento da LMC é realizado através de 

ITK, considerado um avanço farmacêutico. Novos fármacos 

mais específicos e seguros que atuam inibindo diretamente nas 

células alvo da neoplasia melhoram o quadro clinico do 

paciente e elevam a sobrevida do mesmo. A quimioterapia 

combinada entre fármacos como Dasatinib, Nilotinib, Busotinib 

e o mais utilizado atualmente o Imatinib pode potencializar essa 

ação. O Imatinib, ITK de primeira geração, foi o primeiro 

aprovado pela FDA onde foi implantado a terapia de pacientes 

portadores da LMC que tem o mecanismo de ação através de 

efeito antagonista competitivo com a oncoproteína fundida 

BCR-ABL1, impedindo a fosforilação excessiva além de atuar 

inibindo o fator de crescimento de derivados da tirosina quinase. 

Embora o Imatinib tenha seu efeito efetivo no tratamento da 

LMC, com o decorrer do tempo, foram surgindo complicações 

nos pacientes com o surgimento de resistência aos ITK sendo 

necessário o aprimoramento nas drogas. Esses estudam 

levaram ao desenvolvimento dos ITK de segunda e terceira 

geração como o nilotinib, dasatinib e bosutinib foi observado um 

resultado mais eficaz quando comparado em pacientes com 

resistência ao Imatinib (JABBOUR, 2017). 

Os fatores de exposição à radiação e agentes químicos 

podem levar ao desenvolvimento da LMC. Um estudo  realizado 

para avaliar uma determinada linha de tempo, um estudo de 
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incidência e prevalência sobre os números de casos da 

patologia no estado de Pernambuco em período de 10 anos 

envolvendo 387 pacientes diagnosticados com LMC e 

submetidos a tratamento preferencial na época foi possível 

observar uma relação entre etnia, estilo de vida, 

desenvolvimento da região e capacidade de diagnostico 

(NEVES et al. 2019).  

 Através dos estudos realizados durante os 10 anos, foi 

possível observar uma grande distribuição de casos da região 

litorânea do estado, o que pode estar associado à grande 

expansão industrial na região. Esse complexo levou a um 

aumento de funcionários e exposição a agentes químicos 

nessas industrias que podem levar a o desenvolvimento da 

patologia mediante a exposição contínua a os agentes tóxicos 

onde pode ser observado a distribuição dos casos como 

ilustrado na figura 1 (NEVES et al. 2019). 

 

Figura 1. Representação da taxa de incidência entre os 387 

pacientes envolvidos na pesquisa entre os anos de 2004 a 

2015.  
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Fonte: Neves et al., 2019. 

 

A LMC é uma hemopatia que atua de forma silenciosa 

sem o surgimento de muitos sinais clínicos. Por isso, 

geralmente é diagnosticada de forma espontânea durante um 

exame de sangue de rotina. Neste exame é observado 

alterações no hemograma como uma elevada leucocitose. A 

presença do cromossomo Filadélfia, através da identificação 

dos genes proteicos BCR-ABL1 de exames moleculares 

também é um indicador. Técnicas podem ser utilizadas para 

diagnostico específicos da patologia como um exame 

citogenético que irá ser avaliado toda a cadeia genética do 

paciente expressando a alteração nos cromossomos 

identificando a confirmação do cromossomo Filadélfia através 

de genes proteicos BCR-ABL1. Pode ser empregado a técnica 

de FISH para identifica-los através de sondas específicas de 

cada gene. Na técnica de PCRq pode ser observado a aparição 

do complexo BCR-ABR1 de forma quantitativa e qualitativa. 

Neste tipo de técnica é possível observar alterações expressas 

no material do paciente como o sangue, a urina, biopsia da 

medula óssea e através da punção lombar podendo ser 

observado, alterações no material do paciente (JABBOUR, 

2017). 

Embora, muitas vezes o tratamento desses 

medicamentos esteja associado a uma farmacoterapia 

planejada, deve-se sempre ter cuidado em relação as possíveis 

causas de interações medicamentosas que podem ser 

intervidas pelo farmacêutico no ato da dispensação do 

medicamento com o intuído de garantir o efeito do fármaco e 

prevenir uma toxicidade do paciente. Se tratando do Imatinib, 
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comumente utilizado para o tratamento da LMC, tem como 

possíveis interações medicamentosas com substâncias 

indutoras de atividade de um dos complexos envolvidos no 

metabolismo presente na região hepática, uma das proteínas 

da família do CYP450, como a CYP3A4 que são induzidas por 

fármacos como dexametasona, fenitoína, carbamazepina e 

outros, podem reduzir o nível plasmático do Imatinib reduzindo 

a eficiência do fármaco. Há também interações 

medicamentosas que aumentam os níveis plasmáticos do ITK 

no organismo como as substancias inibidoras de isoenzimas 

como o Cetoconazol, itraconazol, eritromicina e claritromicina 

(SHANMUGANATHAN, 2016). 

Além de poder ser alterado a eficácia do Imatinib por 

esses fármacos, o mesmo pode também reduzir ou aumentar o 

efeito de outros fármacos como sinvastatinas, algumas 

benzodiazepinas, bloqueadores de canais de cálcio. Para isso, 

serão aumentadas as suas concentrações máximas e 

plasmáticas no organismo mediante presença do imatinib. O 

ITK possui interação medicamentosa inibindo a atuação de 

fármacos como a varfarina, metoprolol e acetominofeno 

(paracetamol). Desta forma, é importante a participação de um 

farmacêutico para orientar sobre as possíveis interações 

relacionadas ao medicamento com outras substancias podendo 

causar um efeito diminutivo ou potenciativo do fármaco 

(SHANMUGANATHAN, 2016). 

A terapia a ser escolhida deve ser analisada pelo 

profissional farmacêutico visando contribuir para promover uma 

melhor farmacoterapia através de bons resultados visando 

sempre as comorbidades do paciente como idade, reações 

adversas e possíveis interações medicamentosas. Comumente 
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a terapia da LMC consiste inicialmente em doses de ITK com 

Interferon alfa (IFNα) com dose elevada do Imatinib como dose 

de ataque inicial promovendo uma remissão mais rápida em 

pacientes tratados com essa combinação. Após observação 

dos resultados, se eficiente, é suspenso o IFNα e mantido o ITK 

com uma dose menor que posteriormente pode ser associado 

a outro ITK para aprimorar ou acelerar o processo de remissão 

do paciente (HOCHHAUS et al. 2017). 

Pelo fato de tratar-se de uma neoplasia, muitas vezes os 

tratamentos desses pacientes tornam-se bastante onerosos, 

acarretando com uma dificuldade de adesão ao tratamento 

devido a questões financeiras por parte do paciente. Visando 

contribuir com esse fator, o farmacêutico tem como 

possibilidade atuar com uma assistência farmacêutica 

fornecendo auxilio na aquisição do medicamento através de 

processos governamentais como aquisição gratuita pelo SUS 

ou através de judicialização. Dentre os medicamentos 

disponibilizados pelo SUS, está a hidroxiuréia para o tratamento 

da LMC, porém sabemos que é um fármaco que acarreta com 

muitos processos toxicológicos excluindo-o como um fármaco 

para tratamento de primeira escolha, porém os ITK, comumente 

são utilizados como primeira opção, porém não são 

disponibilizados pelo SUS. Desde a promulgação da 

Constituição Federal no ano de 1988, entende-se como dever 

do estado contribuir com meios e insumos para a cura de 

doenças e promoção a saúde dos cidadãos (SILVA, 2018). 

O objetivo de contribuir na aquisição do medicamento, a 

assistência farmacêutica tem como intuito, fornecer o alcance 

do medicamento ao paciente através de judicialização oficial 

visando solucionar a parte burocrática processual da aquisição 



ATENÇÃO FARMACÊUTICA VOLTADA AO PACIENTE PORTADOR DE 

LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA 

 
 

do medicamento através de protocolos processuais juntamente 

com outros profissionais da saúde para avaliar as evidencias do 

paciente buscando subsidiar a demanda do paciente através do 

poder judiciário. Durante o processo de aquisição o 

farmacêutico promove o papel de defensor público juntamente 

com o núcleo de apoio a saúde avaliando informações sobre os 

centros de fornecimento do medicamento. É dever do 

farmacêutico orientar e justificar o prescritor e o paciente sobre 

o uso do medicamento de acordo com os protocolos 

estabelecidos pelo SUS, mediante as solicitações do processo 

onde o paciente irá ter que disponibilizar uma documentação 

representando os exames da doença e comprovação do 

necessidade daquela farmacoterapia, seguido do agendamento 

das visitas na farmácia que irá disponibilizar este medicamento 

ao mesmo, comparecer nas datas estabelecidas para as visitas 

a farmácia vinculada para a solicitação e acompanhar os 

progressos da solicitação através de portais online pré-

cadastrados. Porém, embora simples, esses processos 

costumam durar um longo período para a aquisição do 

medicamento mediante a grande demanda de processos 

judiciais e solicitações (BRASIL, 2018). 

Embora as ITK tenham sido uma grande descoberta 

farmacêutica, atualmente o mecanismo da neoplasia já 

demonstra sinais de resistência ao processo de controle da 

patologia através de mutações no complexo ABL-BCR. 

Contudo, os ITK convencionais de primeira geração vêm se 

mostrando ineficaz em casos de remissão após mais de 2 anos 

de tratamento, porém com casos de recaída e tolerância contra 

o tratamento. Deste modo, foram elaborados novos fármacos 

que visam atribuir mais eficiência para o futuro, os ITK de 
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segunda geração, o Ascinimib e o nilotinib onde atuam ligando-

se com o ATP gerando o mecanismo de ação dos ITKs, porém, 

ainda se encontram em ensaios clínicos. Em estudos mais 

avançados, observou-se que a LMC atua mimetizando o 

processo metabólico glicolítico do organismo o que levou a 

elaboração de fármacos específicos visando atuar 

interrompendo esse processo. Deste modo, ainda em 

pesquisas, foi desenvolvido o agente neoplásico AIC-47 onde 

tem mecanismo de ação através da repressão transcricional 

dos genes ABL-BCR perturbando a glicólise do mesmo. 

Quando comparado os ITKs e o novo fármaco AIC-47, observa-

se que enquanto as ITKs  atuam inibindo apenas a fosforilação, 

o novo fármaco atua de forma a suprimir a expressão dos genes 

afetando o desenvolvimento das células mutantes melhorando 

a situação clínica do paciente, porém estudos devem ser 

realizados para observar casos de toxicidade do fármaco para 

promover e garantir a segurança do paciente (INOUE, et al. 

2018). 

Durante o tratamento antineoplásico, o farmacêutico 

atua em diversos aspectos proporcionando a qualidade de vida 

daquele paciente visando sempre garantir uma melhor adesão 

ao tratamento promovendo uma intervenção clinica segura e 

eficaz de modo a contribuir positivamente para a saúde do 

paciente através de orientações sobre a farmacoterapia, alertas 

sobre os riscos do tratamento, auxiliar na administração correta 

do medicamentos bem como proporcionar o uso racional dos 

fármacos utilizados, contribuindo juntamente com uma equipe 

multidisciplinar visando promover o bem-estar do paciente no 

âmbito hospitalar em pacientes em tratamento antineoplásico. 

Embora o farmacêutico seja um profissional indispensável no 
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setor hospitalar, observa-se uma sobrecarga sob os 

profissionais farmacêuticos presentes em hospitais devido à 

grande número de solicitação do mesmo no âmbito hospitalar, 

contribuindo para uma sobrecarga nesses profissionais 

(SANTOS, et al, 2018). 

Há pouco tempo atrás, o farmacêutico tinha seu 

destaque no âmbito hospitalar apenas no setor de manipulação 

dos medicamentos antineoplásicos, porém com o seu destaque 

e reconhecimento como membro fundamental da equipe 

multidisciplinar da saúde, o farmacêutico conquistou um pouco 

mais de espaço contribuindo também com a dispensação 

desses medicamentos orientando, alertando e intervindo em 

possíveis processos de erros de dose, forma farmacêutica 

incorreta, correção terapêutica e outros fatores que contribuem 

com a melhora do paciente. Tendo em vista, destacar o 

farmacêutico com essas atribuições promovendo uma 

assistência farmacêutica de forma efetiva e qualificada 

buscando uma melhor implantação do farmacêutico para 

contribuir com uma melhor terapia do paciente, onde o 

farmacêutico estará desde a manipulação do medicamento até 

a dispensação do produto (SILVA, 2019). 

 

CONCLUSÃO 
 

O farmacêutico contribui com a promoção a saúde do 

paciente portador da LMC em diversos aspectos. Dentre essas 

atribuições estão: o acompanhamento farmacoterapêutico, a 

prevenção de processos toxicológicos e na aquisição do 

medicamento, onde o farmacêutico atua prontamente caso seja 

acionado seus serviços, para que possa ser manejado o mais 
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breve possível podendo aplicar todo sua experiência e 

conhecimento conquistado ao decorrer da graduação. Deste 

modo, este profissional torna-se uma peça fundamental no 

âmbito hospitalar para contribuir com uma terapia segura e 

eficaz. Suas orientações e instruções ao paciente portador da 

mutação genética promovem saúde ao paciente. A LMC é uma 

neoplasia que deve ser tratada com acompanhamento 

multidisciplinar onde visa contribuir com uma melhor adesão 

terapêutica promovendo bons resultados ao paciente através 

uma farmacoterapia mais elaborada juntamente com outras 

equipes da área da saúde como, nutricionistas, treinadores 

físicos, médicos e outros profissionais que contribuem com uma 

melhor qualidade de vida do paciente, submetido ao tratamento 

antineoplásico no combate a LMC. 

Deste modo, o farmacêutico vem ganhando cada vez 

mais espaço no mercado devido a sua importante assistência e 

atenção voltadas ao paciente visando contribuir para a melhora 

desses pacientes e contribuindo na prevenção de erros 

médicos relacionados à terapia através de diversos processos 

onde é cabível a atuação do profissional, podendo atuar para 

promover uma melhor qualidade de vida melhor aos pacientes 

em tratamento oncológico, bem como os de outras áreas da 

saúde.  
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RESUMO: Os contraceptivos orais combinados (COC) são 
complexos hormonais constituídos de estrógenos e 
progestágenos ou são pílulas com apenas progestágenos 
isolados. Sua principal função é interromper a secreção dos 
hormônios hipofisários responsáveis por enviar sinais 
essenciais para a ovulação. Sendo o uso de anticoncepcionais 
orais um fator desencadeante para o desenvolvimento de 
eventos trombóticos essa presente revisão busca evidenciar 
literaturas que relatem o mecanismo para o surgimento de 
trombos esclarecendo sua relação com anticoncepcionais e 
relatar os contraceptivos com melhor perfil de segurança para 
usuárias com fatores de risco para do desenvolvimento de 
trombos. Dos achados foi possível identificar que os 
anticoncepcionais orais podem interagir com receptores 
presente no endotélio vascular e desencadear eventos 
trombótico. Sendo assim pacientes que tiverem a presença de 
fatores risco para o desenvolvimento de algum evento 
trombótico deve ser indicado o uso de COC que contenham 
baixas doses de estrogênio, dando preferências aos que 
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possuam a presença de progestágenos associados ou isolados 
de terceira geração. Dessa forma o conhecimento de 
profissionais da saúde sobre essa classe de fármacos se torna 
essencial para promoção do uso seguro.   
Palavras-chave: Trombose; Contraceptivos; Fator de risco. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 1919 Ludwig Haberlandt foi o primeiro fisiologista a 

ter seu nome relacionado à contracepção hormonal. Em  1950, 

os métodos contraceptivos tornaram-se preocupação mundial 

devido ao aumento populacional que traria como consequência 

o atraso do crescimento, o sucateamento dos serviços sociais 

e o aumento da pobreza, guiando ideias que o planejamento 

familiar promoveria controle da taxa de natalidade, isto 

despertou o interesse de autoridades governamentais para 

disseminar métodos contraceptivos mesmo que fossem contra 

a vontade da população (SOUZA, 2015). 

Atualmente, estima-se que a utilização mundial dos 

contraceptivos hormonais por mulheres gira em torno de 140 

milhões (CARDOSO, et al., 2019). No Brasil o uso vem 

aumentando bastante desde o ano de 2006 e estima-se que 

cerca de 80% das mulheres em idade fértil fazem o uso de 

algum método contraceptivo reversível (SILVA; SÁ; TOLEDO, 

2019). Tal fato pode-se levar em conta devido a fácil aquisição 

desses anticoncepcionais nos balcões de farmácia sem 

prescrição médica (SOUZA; BORGES E MOURÃO, 2018) 

Os contraceptivos orais combinados (COC) são 

complexos hormonais constituídos de estrógenos e 

progestágenos que de acordo com Lima (2017), além dos 

efeitos contraceptivos os anticoncepcionais também são 
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utilizados para outras finalidades como a tensão pré-menstrual, 

amenorreia, câncer uterino, ovariano e de cólon, doenças 

benignas na mama, sangramentos intermenstruais, doença 

inflamatória pélvica, regular ciclos menstruais entre outros. 

Os COC apresentam eficácia em torno de 99,9%, porém 

as pílulas com apenas progestágenos isolados apresentam 

uma eficácia de 99%. Os COC ainda podem ser divididos em 

monofásicos, bifásicos e trifásicos, onde os monofásicos 

apresentam as mesmas concentrações de estrogênio e 

progesterona em todas as pílulas, nas formulações bi e trifásica 

apresentam duas ou três concentrações diferentes no 

comprimido de uma cartela (SILVA, 2017). 

A principal função dos contraceptivos orais combinados 

é interromper a secreção dos hormônios hipofisários 

responsáveis por enviar sinais essenciais para a ovulação, o 

agente estrogênico acaba por impedir a liberação do hormônio 

folículo estimulante (FSH), impedindo o processo de maturação 

folicular e o progestágeno acaba que por cessar a liberação do 

hormônio luteinizante (LH), impedindo a ovulação (REZENDE; 

VITORINO, 2019). 

Os usos de anticoncepcionais orais com combinações 

com estrogênio bloqueiam o fator anticoagulante fisiológico 

(SOUSA; ÁLVARES, 2018). Equivalentemente, o fígado como 

órgão responsável pela síntese da vitamina K que atua como 

cofator gerando a proteína C e a proteína S que intervêm no 

mecanismo de anticoagulação endógena (PINTO; ERRANTE, 

2017).  

Porém segundo Guimarães (2016), o uso dos 

anticoncepcionais orais (AOC) é um fator desencadeante para 

o desenvolvimento de eventos trombóticos. 
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O trombo consiste no desenvolvimento de uma massa 

atípica no lúmen do vaso do indivíduo orgânico, através dos 

constituintes do sangue. Dessa forma, quando o trombo é 

formado, ele se torna um fator de risco cardiovascular podendo, 

inclusive se desprender e obstruir outros vasos (SANTOS, 

2017).   

De acordo com Silva (2017) o trombo é ocasionado pelo 

desenvolvimento de uma massa atípica a partir dos 

constituintes sanguíneos, podem desenvolver-se tanto em 

veias quanto artérias, decorrente de inúmeros fatores 

fisiológicos, principalmente quando sistema vascular não 

trabalha de forma equilibrada, tais manifestações trombóticas 

ocorrem em 90% dos casos em membros inferiores. 

A trombose venosa profunda (TVP) é o evento 

trombótico mais recorrente acometendo as veias profundas 

presente na musculatura da pelve e das pernas; o 

tromboembolismo venoso (TEV) é usado para designar a TVP 

como a embolia pulmonar (EP), sendo formado por células 

vermelhas e por fibrina resultante dos de um desequilíbrio dos 

fatores anticoagulantes, coagulantes e fibrinolíticos; a embolia 

pulmonar é formada mediante o desprendimento de um trombo 

do sistema venoso causando obstrução da artéria pulmonar 

(SILVA, 2017).  

O presente estudo se justifica pelo aumento do uso dos 

ACO e o não esclarecimento da população sobre os seus riscos 

trombóticos. Portanto o presente trabalho busca relatar o 

mecanismo para o surgimento de trombos gerados pelo uso de 

anticoncepcionais, o risco trombótico que esses fármacos 

podem ocasionar e esclarecer quais os contraceptivos com 

melhor perfil de segurança para usuárias com fatores de risco 
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para do desenvolvimento de trombos. Com a finalidade de 

responder a seguinte pergunta norteadora: Porque os ACO 

podem ocasionar a formação de trombos? 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, 

utizando de trabalhos publicados nos últimos 5 anos, na qual a 

pesquisa foi realizada entre os meses de julho a outubro de 

2019. A busca de literaturas foi realizada por meio das bases 

de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), PubMed, 

Google Acadêmico e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

  Os descritores utilizados para a busca foram: “Trombose”, 

“Contraceptivos” e “Fator de Risco”, em português e inglês e 

tais descritores foram interligados pelo operador booleano 

“AND” nas bases de supracitadas.  

 Os critérios de inclusão adotados foram de publicações na 

modalidade artigo, texto completo que contemplassem a 

temática proposta publicados no período de 2015 a 2019, 

disponível no idioma de inglês e português, procedendo aos 

critérios de inclusão com a leitura do título e do resumo. Foram 

descartados trabalhos que não condizem com o tema, trabalhos 

repetidos, artigos publicados em anos inferiores ao 

estabelecido e estudos com animais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Utilizando os critérios metodológicos foram utizados 25 

artigos, com maior incidência de publicações no ano de 2017 e 

2018 contemplando 28% das publicações, seguido por 2016, 



ANTICONCEPCIONAIS ORAIS E O RISCO TROMBÓTICO 

 
 

2015 e 2019 como podem ser verificadas suas porcentagens no 

gráfico abaixo.  

 

Gráfico 1. Prevalência dos artigos analisados. 

 
 

Gráfico 2. Prevalência das bases de dados analisadas. 
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 Das bases de dados utilizada a maioria dos estudos foram 

captados do Google Acadêmico sendo 56% das publicações, 

seguido da BVS e PubMed com 20% das publicações e SciELO 

com 4% das literaturas utilizadas. 

 

Quadro 1 - Quadro comparativo entre estudos usados no artigo 

presente. Pode-se verificar resultados obtidos pelos diferentes 

autores conforme ano e o tipo de estudo 

 

  Autor - Ano Tipo de estudo Principais resultados 

1 Cardoso, et 

al., 2019 

 

Revisão Integrativa 

O uso de contraceptivos orais 

combinado pode ocasionar 

TVP, EP e AVC.  

2 Magalhães, 

Morato e 

Santos, 

2017 

Estudo quantitativo 

e qualitativo 

socioepidemiológic

o 

Fatores hereditários, uso de 

bebida alcoólica, fumo 

obesidade e sedentarismos 

acrescidos ao uso de COC 

são peças fundamentais para 

o desenvolvimento TV. Sendo 

conveniente para essas 

mulheres que apresentam 

esses fatores de risco façam 

uso de formulação de COC 

com baixas doses de 

estrogênio ou formulações 

contendo apenas 

progestagênio. 

3 Monteiro, 

Santos e 

Heinen, 

2018 

Revisão 

Bibliográfica 

Relatou no seu estudo os 

mecanismos por qual agem os 

contraceptivos para o 

desenvolvimento de trombos. 

4 Magalhães 

e Morato, 

2018 

Estudo quantitativo 

e qualitativo 

Descreveu os fatores de risco 

para o desenvolvimento de 
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socioepidemiológic

o 

trombos associados ao uso de 

COC. 

5 Gonçalves 

e Gomes, 

2019  

Estudo descritivo 

exploratório 

Relaciona o uso prolongado 

dos COC de terceira geração 

podem ocasionar no aumento 

nos fatores de coagulação. 

6 Souza, 

Borges e 

Mourão, 

2018 

Revisão Integrativa Levantou em seu estudo que 

mulheres acima de 35 anos 

com fatores de risco para o 

desenvolvimento de trombos e 

fazem uso de COC mesmo 

que de baixas doses de 

estrogênio não eliminam o 

risco de tal forma argumenta 

que o método contraceptivo 

mais indicado seria o de 

barreira ou formulações com 

apenas progestágenos.  

7 Steckert, 

Nunes e 

Alano, 2016 

Estudo 

epidemiológico 

Alegou em seu estudo que as 

formulações de COC de 

progestágenos de segunda 

geração apresentam um 

menor risco para o 

desenvolvimento de riscos 

trombóticos em relação aos de 

terceira geração. 

8 Almeida e 

Assis, 2017 

Revisão 

Bibliográfica 

Sistemática 

Pacientes do sexo feminino 

com predisposição a doenças 

cardiovasculares têm um 

maior risco de desenvolver 

trombose arterial 

conjuntamente ao uso dos 

COC. 

9 Carvalho e 

Deodato, 

2016 

Revisão 

Bibliográfica 

Citou o COC como fator de 

risco modificável para o 
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surgimento de AVE isquêmico 

ou hemorrágico. 

10 Silva e 

Hayd, 2017  

Revisão 

Bibliográfica 

Aponta que as preparações de 

etinilestradiol, além de ativar 

fatores pró-coagulantes, 

causam redução dos 

anticoagulantes endógenos, a 

proteína S e a antitrombina III.  

11 Rezende, et 

al., 2017 

Revisão 

Sistemática da 

Literatura 

O levonorgestrel em relação a 

drospirenona apresenta maior 

segurança para o 

desenvolvimento de 

tromboembolismo. 

12 Callai, et al., 

2017 

Revisão 

Bibliográfica 

Anticoncepcionais de terceira 

geração contendo apenas 

progestágenos de terceira 

geração e os COC com alto 

teor de estrogênio, tem um 

maior risco para o 

desenvolvimento de TEV. 

13 Borges, 

Tamazato e 

Ferreira, 

2015 

Revisão 

Bibliográfica 

O etinilestradiol age ocasiona 

um aumento no sistema de 

coagulação e redução dos 

anticoagulantes. Os 

progestágenos de terceira 

geração contém um maior 

risco pró-trombótico devido 

uma resistência que 

desenvolve a proteína C. 

14 Maia, 2015 Relato de Caso 

 

Relaciona o uso de 

contraceptivos orais e o fato V 

de Leiden como fator de rico 

para o desenvolvimento de 

TVP. 

15 Özdemir, et 

al., 2015 

Relato de Caso 

 

Pacientes que fazem uso de 

drospirenona e ciproterona e 
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apresentam, sintomas 

neurológicos devem ser 

melhor avaliados pelo risco de 

desenvolvimento de trombose 

venosa.  

16 Gialeraki, et 

al., 2018 

Revisão 

Bibliográfica 

Mencionou a existência de um 

risco aumentado do 

surgimento de 

tromboembolismo em que 

possuem a mutação no fator V 

de Leiden e usam algum ACO.  

17 Cotton, et 

al., 2016 

Relato de Caso 

 

Os riscos de 

tromboembolismo variam a 

depender da dose de 

estrogênio utilizada e os ACO 

com apenas progesterona são 

neutros ao surgimento de 

tromboembolismo. 

18 Swanepoel, 

Visagie e 

Pretorius, 

2016 

Ensaio em Vitro  Evidenciou que amostras de 

sangue que tinha dosagens de 

etinilestradiol obtiveram um 

aumento no tempo de 

coagulação sanguínea. 

19 Swanepoel, 

Emmerson 

e Pretorius, 

2017 

Ensaio em Vitro Progestinas aumentam o fator 

de coagulação, de tal forma 

que os COC, desencadeiam 

distúrbios hemostáticos 

podendo levar ao surgimento 

de trombos. 

20 Reis, et al., 

2018 

Revisão 

Bibliográfica 

A TVP pode ser 

desencadeada pelo uso a 

longo prazo de ACO, 

contendo etinilestradiol que 

interagem com receptores 

presentes no endotélio 

vascular. 
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21 Westen, et 

al., 2018 

Revisão 

Bibliográfica 

A dose de estrogênio e o tipo 

de progestágeno a seu 

utilizado aumenta o risco de 

TEV.  

22 Dulicek, et 

al., 2018 

Estudo de casos Fez um levantamento dos 

fatores de risco para AVC e 

TEV, onde o tabagismo foi o 

fator de risco mais frequente. 

23 Vlijmen et 

al., 2016 

Revisão sistemática 

e meta-análise 

Relacionou a 

heterozigosidade para o fator 

de V de Leiden como um fator 

de risco aumentado para TEV. 

24 Mcdaid et 

al., 2017 

Estudo de casos Avaliaram a presença de 

fatores de risco para o 

desenvolvimento de TEV 

associado aos ACO mediante 

a presença de trombofilías e 

histórico familiar. 

25 Stocco et 

al., 2015 

Estudo de casos Pacientes que faziam uso de 

ACO de terceira geração 

apresentavam estados de 

hipercoagulação coagulação 

sanguínea. 

 

 De acordo com o quadro acima todos os autores listados 

relacionaram o uso de ACO a algum tipo de evento trombótico. 

Isso ocorre pois, de acordo com Monteiro, Santos e Heinen 

(2018), em todas as camadas dos vasos sanguíneos existem a 

presença de receptores de estrogênio e progesterona e a 

presença desses dois hormônios são cofatores para o 

desenvolvimento de trombos, mediante o aumento da síntese 

hepática dos fatores de coagulação.  Com isso, Borges, 

Tamazato e Ferreira (2015), Silva, Hayd (2017) e Borges, 

Tamazato e Ferreira (2015) afirmam que o etinilestradiol (EE), 

Fonte: elaborado pelos autores 
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presente nas formulações, levam a alterações hemostáticas, 

aumentando a produção de trombina, dos fatores de 

coagulação (fibrinogênio, VII, VIII, IX, X, XII e XIII) e a redução 

do inibidor natural da coagulação como a proteína S. Segundo 

Monteiro, Santos e Heinen (2018) além do aumento dos fatores 

de coagulação e a diminuição da proteínas S, há uma redução 

dos ativadores do plasminogênio tissular da parede dos vasos 

e os ACO ainda causam resistência a proteína C adquirida que 

culminam na diminuição dos efeitos anticoagulantes.  

 De acordo com Swanepoel, Visagie e Pretorius (2016) e 

Swanepoel, Visagie e Pretorius (2017) ensaios realizados em 

vitro mostram que a presença dos hormônios presentes nos 

anticoncepcionais aumentava o tempo de coagulação 

sanguínea, foi observado que a medida que adicionavam 

estrogênio e progestinas ao sangue amentou a taxa de 

formação de fibras de fibrina aumentando a tendência de formar 

coágulos e prejudicando a capacidade de serem lisados.  

 De acordo com Cardoso et al., (2019), a utilização de 

COC pode levar a complicações como o desenvolvimento de 

trombose venosa profunda (TVP), embolia pulmonar (EP) e 

acidente vascular cerebral (AVC), podendo ser ocasionado 

principalmente pelos contraceptivos que contenham 

drospirenona. Carvalho e Deodato (2016) em seu estudo 

classifica o uso de ACO como um fator de risco para o 

desenvolvimento de acidente vascular encefálico (AVE). 

 Magalhães, Morato e Santos (2017), Magalhães e 

Morato (2018) e Dulicek, et al., (2018) relataram os principais 

fatores de riscos para o desenvolvimento de trombose venosa 

(TV) como a hereditariedade, etilismo, fumo, sedentarismo, 

obesidade e doenças crônicas que associados ao uso de COC, 
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favorecem a patologia. Callai et al., (2017) ainda cita mulheres 

com síndrome do antifosfolípide ou mulheres em cirurgias de 

grande porte. 

Ademais mulheres com mais de 35 anos que fazem uso 

de altas de estrogênio são pacientes mais propícias ao 

desenvolvimento de tromboembolismo (SOUZA; BORGES e 

MOURÃO, 2018).  

Essas pacientes que ainda tiverem predisposição a 

doenças cardiovasculares ligadas ao uso de COC podem 

desenvolver trombose mesentérica, assim com a trombose 

arterial e venosa (ALMEIDA; ASSIS, 2017). Principalmente 

quanto à utilização a longo prazo desses contraceptivos 

hormonais (GONÇALVES e GOMES, 2019) e (REIS, et al., 

2018). 

    Maia (2015), Gialeraki et al., (2018) e Dulicek, et al., 

(2018) apresentou um estudo de caso de uma paciente com 

uma mutação genética que apresentava heterozigotia para o 

fator V de Leiden e fazia uso de um COC (EE e gestodeno) e 

disse que a presença dessa heterozigose associada ao fator V 

de Leiden aumenta o risco para o desenvolvimento de TVP. 

Fazendo com que essas pacientes que fazem uso de ACO 

tenham um fator de risco de 35 a 99 vezes maior do que as 

mulheres que não se encaixam nessa categoria. Ademais 

Vlijmen et al., (2016) relacionou o fator V de Leiden associado 

a COC aumentava em 6 vezes o risco de tromboembolismo 

venoso. 

 Dessa forma, Souza, Borges e Mourão (2018) relatam 

em sua pesquisa que as associações de estrogênio e 

progestágenos, foram uma tentativa de minimizar as alterações 

trombogênicas, mas os COC que contém altas doses de 
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estrogênio não são indicados para essas pacientes supra 

citadas, além disso deve-se levar em conta o tipo de 

progesterona a ser associada ou utilizada de forma isolada, 

levando em conta que os progestágenos de terceira geração 

apresentam menor segurança para essas pacientes. 

Magalhães, Morato e Santos (2017) concordam com 

Souza, Borges e Mourão (2018), sugerindo o uso de COC com 

doses reduzidas de estrogênio ou o uso de ACO com apenas 

progestágenos, pois essas pílulas não foram relacionadas ao 

desenvolvimento de eventos trombóticos em seu estudo, sendo 

uma ótima opção para pacientes portadoras de trombofilias e 

fatores genéticos. Magalhães e Morato (2018) ainda citam o uso 

dos métodos de barreira como a camisinha como alternativa 

para substituição do método contraceptivo. 

 De acordo Cotton (2016), os COC variam no risco de 

tromboembolismo principalmente na quantidade de estrogênio 

contido e os ACO contendo apenas progestágenos são neutros 

em relação ao desenvolvimento de tromboembolismo. 

 Em contrapartida a Cotton (2016) Borges, Tamazato e 

Ferreira (2015), Westen, et al., (2018) e Stocco et al., (2015) 

levantou em seu estudo que mulheres usuárias de 

progestágenos de terceira geração (gestodeno e desogestrel) 

apresentam um risco trombótico maior comparada as usuárias 

do levonorgestrel, considerado um progestágeno de segunda 

geração. Os progestagênios de terceira geração desenvolvem 

uma resistência a proteína C (BORGES, TAMAZATO e 

FERREIRA, 2015). 

Monteiro, Santos e Heinen (2018) ainda relata que 

alguns progestágenos associados com baixas doses de 

estrogênio, podem acarretar efeitos sistêmicos, pois além de se 
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ligar aos receptores de progesterona, possuem afinidade com 

os receptores de esteroides como estrógeno, androgênios, 

glicocorticoides e mineralocorticoides, sendo capazes a levar 

distúrbios hemostáticos como um tromboembolismo venoso 

(TEV). 

Steckert, Nunes e Alano (2016), Rezende et al., (2017) e 

Callai et al., (2017) em concordância com os autores Cotton 

(2016) Borges, Tamazato e Ferreira (2015) supracitados que 

descrevem os progestágenos de segunda geração com os com 

maior perfil de segurança para o desenvolvimento de eventos 

trombóticos, evidenciando o levonorgestrel com o melhor perfil 

de segurança. Dentre os progestágenos de terceira geração, 

Steckert, Nunes e Alano (2016) citam o gestodeno e o 

desogestrel, Rezende et al., (2017) citam a drospirenona e 

Callai et al., (2017) relatou que o desogestrel diminuindo o 

potencial fibrinolítico. 

Özdemir (2015) em seu estudo faz a avaliação de 

trombose venosa cerebral adolescentes que fazem o uso de 

ACO principalmente os que contêm drospirenona e ciproterona 

e apresentam sintomas neurológicos, devem ser avaliadas por 

conta do risco aumentado de trombose venosa. 

Dessa forma Rezende et al., (2017) e MCDAID et al., 

(2017) menciona a importância da avaliação clínica no ato da 

prescrição médica de forma os pacientes possam ser avaliados 

em relação a presença de fatores de riscos como a presença 

de trombofilías e histórico familiar possam ser avaliados para 

que possa ser prescrito um anticoncepcional com um maior 

perfil de segurança possível. 
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CONCLUSÕES  

 

 Os anticoncepcionais orais podem interagir com receptores 

presentes no endotélio vascular e desencadear eventos 

trombóticos como TVP, AVC, EP, tromboembolismos dentre 

outros eventos.  

 Sendo assim, em pacientes que tiverem a presença de 

fatores risco para o desenvolvimento de algum evento 

trombótico, deve ser indicado o uso de COC que contenham 

baixas doses de estrogênio, dando preferências aos que 

possuam a presença de progestágenos associados ou isolados 

de terceira geração.  

 Com isso, mostra-se importante o conhecimento de toda a 

equipe multidisciplinar em saúde  com relação ao tema 

abordado neste trabalho, para que o possam promover o uso 

consciente e seguro dessa classe de medicamentos, a fim de 

melhorar a qualidade de vida das pacientes que fazem uso 

desses contraceptivos hormonais.  
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RESUMO: A maioria da população sofre com dores, justificando 
assim, o uso de analgésicos que são facilmente adquiridos em 
farmácias e de custo acessível. Portanto, pode-se observar 
inúmeros casos de automedicação e uso indiscriminado, 
resultando em efeitos adversos ao indivíduo. Nessa 
perspectiva, o presente estudo avaliou o perfil de utilização de 
analgésicos por estudantes do curso de Farmácia da 
Universidade Federal da Paraíba. Foram analisados 48 
questionários, distribuídos randomicamente entre os 
acadêmicos. Foi observado que 100% dos estudantes utilizam 
analgésicos, a maioria do sexo feminino (58,33%), com idade 
média de 22 anos, solteiros e sem renda própria (ambos com 
100%). Os analgésicos mais utilizados foram Paracetamol e 
Dipirona (27,83% cada um), através da automedicação 
(58,85%), com frequência de uso ocasional (47,92%) e causas 
principais de utilização, dor de cabeça (51,43%) e enxaqueca 
(17,14%). 83,3% dos usuários não apresentou efeitos 
indesejáveis decorrentes desse uso e 66,7% tem consciência 
dos efeitos negativos do uso irracional dessas substâncias, 
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como problemas estomacais e hepatotoxicidade. Quanto à 
saúde dos entrevistados, 18,75% dos acadêmicos possuem 
doenças pré-existentes e 58,33% afirmou fazer uso de outros 
medicamentos, dentre eles, antialérgicos, antidepressivos e 
anticoncepcional, principalmente. Com isso, este estudo revela 
o perfil dos acadêmicos que lidam com o próprio medicamento 
e, ainda assim, é necessária uma maior conscientização sobre 
o uso de medicamentos entre os próprios estudantes. 
Palavras-chave: Dor. Analgésicos. Uso racional. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A dor é uma sensação desconfortável que acomete as 

pessoas em nível mundial e é responsável por cerca de 50% da 

procura por consultas médicas, e que potencialmente interfere 

negativamente na realização das atividades diárias 

(MASCELLA, 2016).Para alívio desses sintomas, é comum a 

busca por medicamentos isentos de prescrição médica (MIP), 

tais como paracetamol e dipirona. Porém, esses podem 

apresentar efeitos adversos e tóxicos para o usuário, tais como 

hepatotoxicidade(SILVA, 2017; DE BRITO et. al., 2015; RANG; 

2015).  

A rotina exaustiva e estressante dos estudantes revela 

uma significante automedicação no meio universitário, no qual 

o indivíduo busca, de maneira rápida, o alívio de seus sintomas 

e um autocuidado com a sua saúde sem a busca de uma 

orientação profissional adequada, através principalmente do 

uso de MIP, como os analgésicos(SKARSTEIN et al, 2016; 

FERNANDES; CEMBRANELLI, 2015; SKARSTEIN et al, 2014). 

Nessa perspectiva, o presente estudo teve por objetivo 

analisar o perfil de utilização de analgésicos entre os 
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acadêmicos matriculados no curso de Farmácia, da 

Universidade Federal da Paraíba. Uma vez que, o farmacêutico 

é o ‘’profissional do medicamento’’, pressupõe-se que o 

estudante de farmácia tenha conhecimento sobre todas as 

vertentes relacionadas aos medicamentos, assim como, tenha 

consciência da importância do uso racional desses. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal e de 

natureza quantitativa que tem como universo os estudantes de 

Farmácia da Universidade Federal da Paraíba – Campus I. Os 

critérios de inclusão foram estudantes matriculados no curso de 

Farmácia no Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 

Universidade Federal da Paraíba, com idade igual ou maior do 

que 18 anos, que aceitaram participar da pesquisa e assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e como 

critério de exclusão, estudantes que não são vinculados ao 

curso de Farmácia da UFPB, com idade inferior a 18 anos ou 

que recusaram em assinar o TCLE. A coleta de dados para os 

estudantes ativos foi realizada entre agosto e setembro de 

2019. Foi utilizado um questionário semi-aberto aplicado de 

forma randômica, composto por 14 questões objetivas e 9 

subjetivas acompanhado do TCLE. O número mínimo de 

estudantes necessários para obter uma amostra representativa 

da população foi de 48 estudantes, sendo essa amostra 

calculada baseada no número total de estudantes do Centro de 

Ciências da Saúde, obtendo assim o valor amostral 

representativo para o curso de Farmácia. Os dados objetivos 

foram sumarizados por análise descritiva, com cálculos de 
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medidas de posição (média) e variabilidade (desvio padrão e 

coeficiente de variação) por meio do programa estatístico 

Qlikcloud e foram tabulados através do programa Microsoft 

Office Excel versão 2013. Os dados obtidos no presente estudo 

foram avaliados com base em referências na literatura, quando 

havia, e demonstrados na forma de tabelas ou gráficos. Esta 

pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisas do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba e aprovada sob o Parecer nº CAAE 

15348719.3.0000.5188. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os analgésicos estão entre as principais escolhas para o 

alívio de diversos tipos de dor e isso se deve ao fato de serem 

MIP e assim, são de fácil acesso para a população. Esse fato é 

consolidado quando 100% dos acadêmicos pesquisados no 

curso de Farmácia da Universidade Federal da Paraíba usam 

ou já usaram fármacos dessa classe medicamentosa (48 

alunos).  

Foi constatado que a maioria (58,33%) das pessoas 

entrevistadas eram do sexo feminino (n=28), o que condiz com 

um estudo feito por Figueiredo, Moura e Tanajura (2016), onde 

foram entrevistados 162 acadêmicos, sendo 71,60% do sexo 

feminino. A predominância feminina no âmbito da saúde é 

histórica, no qual muitas vezes, as mulheres exercem 

atividades relacionadas ao cuidado consigo mesmo e do outro 

(LUZ; CASAGRANDE, 2016). Em relação à faixa etária, houve 

predominância de jovens na faixa etária entre 18 a 20 anos, 

correspondendo a 43,75% (n=21). Neste estudo, nenhum 
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estudante tinha idade superior a 26 anos e 100% (n=48) dos 

acadêmicos eram solteiros, o que corrobora com um estudo 

realizado por Tomasini, Ferraes e Dos Santos (2015) cuja a 

amostra foi de 95 alunos, com 85,3% com idade inferior a 30 

anos e 84,2% com estado civil solteiro, sendo justificado pelo 

fato da maioria dos ingressantes nas universidades serem 

jovens concluintes do ensino médio regular e por estarem 

focados nos estudos, optam como prioridade a vida acadêmica. 

Além disso, 100% (n=48) dos acadêmicos não possuem renda 

própria, visto que o curso de farmácia na Universidade Federal 

da Paraíba é integral, sendo isso justificado pela hipótese de 

Assis e colaboradores (2015), que vincula esse fatoà 

dificuldade em conciliar os estudos com algum meio que gere 

renda própria para tais estudantes. 

 

Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos estudantes que fazem 

uso de analgésicos. 

Variáveis 

sociodemográficas 
N % 

Sexo   

Feminino 28 58,33% 

Masculino 20 41,67% 

Idade   

18-20 anos 21 43,75% 

21-23 anos 19 39,58% 

24-26 anos 8 16,67% 

Estado civil   

Solteiro 48 100% 

Renda própria   

Não 48 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Por outro lado, constatou-se que 100% (n=48) dos 

alunos pesquisados utilizam ou já utilizaram analgésicos, sendo 

58,85% (n=28) a partir de automedicação, o que corrobora com 

um estudo feito por Ibrahim e colaboradores (2015), cuja 

amostra foi de 504 participantes e 55,4% alegou ter usado 

analgésicos por indicação própria. Em seguida, as indicações, 

por ordem de frequência foram família, médico, farmacêutico e 

amigos (TABELA 2).  

Estudantes da área de saúde, especialmente de 

Farmácia, possuem uma carga horária integral, o que os 

expõem a uma rotina estressante e bastante exaustiva, o que 

facilita o surgimento de dores, e assim, podendo levar à busca 

pelos analgésicos a fim de amenizar esse desconforto 

(SKARSTEIN et al, 2016; SKARSTEIN et al, 2014).Além disso, 

os analgésicos são medicamentos de venda livre, ou seja, são 

de fácil acesso e assim, rapidamente podem ser adquiridos em 

qualquer estabelecimento de saúde. Da mesma forma, os altos 

níveis de automedicaçãopodem ser justificados devido ao fato 

de estudantes da área de saúde se sentirem mais confiantes e 

seguros quanto ao uso de medicamentos, tendo conhecimento 

de seus efeitos, o que leva os discentes decidem por conta 

própria se automedicar (DE OLIVEIRA; DOS SANTOS; 

LISBOA, 2019). Porém,cautela é necessária para corroborar 

esta afirmação, pois, como futuros profissionais da saúde, estes 

devem ser racionais e responsáveis com a sua saúde e a dos 

demais, tendo o cuidado necessário ao utilizar algum 

medicamento, procurando sempre uma orientação segura para 

isto. 
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Tabela 2.Indicações para o uso de analgésicos. 

Indicações para o uso 

de analgésicos 
N % 

Amigos 2 3,84% 

Automedicação 28 53,85% 

Família 13 25,00% 

Farmacêutico 3 5,77% 

Médico 6 11,54% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dentre os principais analgésicos utilizados, têm-se 

dipirona e paracetamol (27,83%, cada um), além de outros 

menos citados (TABELA 3). De Brito (2015) afirma que os 

principais analgésicos utilizados para alívio de dores são 

dipirona e paracetamol. O dipirona consiste em um fármaco 

pertencente à classe dos AINES. É o analgésico mais vendido, 

com menor preço, além de ser um MIP e disponibilizado em 

diversas formas farmacêuticas. O seu mecanismo de ação 

consiste em inibir reversível e irreversivelmente a enzima 

ciclooxigenase (COX) 1 e 2, impedindo a síntese de 

prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos (prostanóides 

que podem causar a dor) em nível de sistema nervoso central 

e periférico, portanto, reduzindo a sensibilização das 

terminações nervosas a mediadores inflamatórios, tais como 

bradicinina, e assim, diminuindo a sensação de dor. Porém, a 

dipirona pode apresentar vários efeitos adversos, tais como: 

discrasias sanguíneas (agranulocitose), hemorragias 

gastrointestinais, náuseas e vômitos (DE BRITO, 2015). 

 Vale ressaltar que a dipirona foi retirada do mercado nos 

Estados Unidos em 1977 através da regulamentação oriunda 
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da FoodandDrugAdministration (FDA), agência regulatória 

americana, uma vez que já haviam vários relatos de alterações 

e consequentes doenças no sangue após o uso desse 

medicamento, no qual alguns casos evoluíram para o óbito. 

Essa decisão foi favorecida pela vasta disponibilidade de outros 

medicamentos que também são eficazes na analgesia, tais 

como o paracetamol e o ácido acetilsalicílico (FERREIRA, 2015; 

SILVA, 2016). 

Nessa perspectiva, o paracetamol, é o analgésico oral de 

primeira escolha no alívio de dores leves e moderadas, visto 

que apresenta menos efeitos adversos quando comparado a 

outros analgésicos; este fármaco é pertencente também, à 

classe dos anti-inflamatórios (SILVA, 2017). O seu mecanismo 

de ação ainda é incerto, mas acredita-se que consiste na 

inibição da COX-2 em nível de Sistema Nervoso Central, 

reduzindo a biossíntese de prostanóides, o que diminui a 

propagação da dor. Somado a isso, é um antagonista do N-

metil-D-aspartato (NMDA) e da substância P na medula 

espinhal, por isso também, inibe a propagação da dor 

(CASTRO, 2014; SILVA, 2017). 

 

Tabela 3. Os analgésicos que são utilizados pelos estudantes 

do curso de Farmácia. 

Analgésicos utilizados n % 

Ácido Mefenâmico 1 0,87% 

AINES 2 1,74% 

Butilbrometo de escopolamina 2 1,74% 

Butilbrometo de escopolamina + Paracetamol 1 0,87% 

Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + 

Paracetamol + Cafeína 
2 1,74% 
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Diclofenaco Sódico 7 6,09% 

Dipirona 32 27,83% 

Dipirona + Mucato de Isometepteno + Cafeína 1 0,87% 

Dipirona monoidratada + Citrato de 

Orfenadrina + Cafeína 
12 10,43% 

Dipirona monoidratada + Citrato de 

Orfenadrina + Cafeína Anidra 
1 0,87% 

Dipirona + Cafeína 1 0,87% 

Ibuprofeno 14 12,17% 

Mesilato de Di-Hidroergocornina + 

Paracetamol + Cafeína + Cloridrato de 

Metoclopramida 

2 1,74% 

Nimesulida 4 3,48% 

Paracetamol 32 27,83% 

Salicilato de Metila + Cânfora + Mentol + 

Terebintina 
1 0,87% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação à frequência de uso, foi constatado que 

47,92% (n=23) dos acadêmicos alegaram utilizar analgésicos 

ocasionalmente, seguido de raramente [45,83% (n=22)] e 

frequentemente [6,25% (n=3)]. Quanto aos que relataram o uso 

ocasional, 25% (n=12) apresentaram a frequência acima ou 

igual a 2 vezes por mês; os discentes que mencionaram uso 

frequente, 6,25% (n=3) apresentaram a frequência de uso de 1 

vez ao dia (TABELA 4).Portanto, verifica-se que há um padrão 

de uso nos resultados do presente estudo, sendo em maioria o 

uso ocasional de analgésicos. 

Bezerra e colaboradores (2019), em um estudo realizado 

em um curso da área de saúde com um universo de 42 

discentes, relatou que 40,47% (n=17) dos pesquisados 

disseram utilizar dipirona, paracetamol e outros AINES com 

pouca frequência e 38,09% (n=16) utiliza raramente. 
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Tabela 4. Perfil da frequência de utilização dos analgésicos. 

Frequência de uso n % 

Frequentemente   

1 vez ao dia 3 6,25% 

Ocasionalmente   

Dificilmente, apenas em dores fortes 1 2,08% 

A cada 6 meses 1 2,08% 

1 vez por mês 6 12,50% 

Acima ou igual a 2 vezes por mês 12 25,00% 

1 vez por semana 3 6,25% 

Raramente 22 45,83% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao relacionar a frequência de uso com as indicações 

para o uso de analgésicos, têm-se que 69,57% (n=16) das 

pessoas que usam analgésicos ocasionalmente, foi a partir de 

automedicação, ao passo que aqueles que afirmaram usar 

raramente receberam indicações da família [50% (n=11)] e 

indicação própria [45,45% (n=10)]; e dentre os que usam 

frequentemente, 66,67% (n=2) usaram a partir de indicação 

própria. A partir disso, conclui-se na maioria dos casos, a prática 

da automedicação prevalece, significando um resultado 

negativo, uma vez que revela a irracionalidade dos estudantes 

quanto ao uso de medicamentos. 

 A principal causa para o uso de analgésicos pelos 

estudantes foi dor de cabeça com 75% (n=36), seguido de 

enxaqueca, entre outros (TABELA 6). Tais dados são 

respaldados por um estudo realizado por Arrais (2016), que 

afirma que a maioria das causas para a utilização de 



AVALIAÇÃO DO USO DE ANALGÉSICOS POR ESTUDANTES DE FARMÁCIA DE 

UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NA PARAÍBA 

 
 

analgésicos são doenças agudas autolimitadas, tais como dor, 

febre, resfriados e problemas estomacais ou intestinais. 

 Foi analisado nesse estudo também, o aparecimento de 

efeitos indesejáveis provenientes do uso de analgésicos onde 

83,3% (n=40) dos acadêmicos não apresentaram, ao passo que 

16,67% (n=8) afirmou ter apresentado alterações, 

principalmente dor no estômago (TABELA 6). Estes dados são 

respaldados com dados na literatura no qual relatam que entre 

os principais efeitos adversos oriundos do uso de analgésicos, 

estão os distúrbios gastrointestinais, reações alérgicas e efeitos 

renais (ARRAIS, 2016). 

 E isso é justificado porque a maioria dos estudantes 

relataram fazer uso ocasional de analgésicos e pequena 

parcela afirmou usar frequentemente, portanto, é esperado que 

poucas pessoas apresentem efeitos indesejáveis, visto que 

estes são encontrados com maior frequência em pessoas que 

fazem uso excessivo de medicamentos. 

 

Tabela 6. Principais causas para o uso de analgésicos e efeitos 

indesejáveis provenientes desse uso. 

Variáveis quanto ao uso 

analgésicos 
n % 

Causas   

Cólica 3 4,28% 

Cólica menstrual 1 1,43% 

Dor de cabeça 36 51,43% 

Dor muscular 6 8,57% 

Dor na garganta 2 2,86% 

Dor nas costas 1 1,43% 

Dor no dente 1 1,43% 

Dores no corpo 2 2,86% 
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Enxaqueca 12 17,14% 

Febre 1 1,43% 

Inflamação 1 1,43% 

Lombalgia 1 1,43% 

Outras dores 1 1,43% 

Torção no pé 1 1,43% 

Torcicolo 1 1,43% 

Efeitos indesejáveis   

Alergia 1 10% 

Azia 1 10% 

‘’Cabeça pesada’’ 1 10% 

Dispepsias 1 10% 

Dor no estômago 3 30% 

Náuseas 1 10% 

Sonolência 1 10% 

Vômito 1 10% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Em sequência, os alunos pesquisados foram 

questionados se tinham consciência dos efeitos adversos e 

consequências advindos do uso irracional de analgésicos e 

66,67% (n=32) afirmou ter consciência, ao passo que 33,33% 

(n=16) negou. Um estudo realizado por De Oliveira, Dos Santos 

e Lisboa (2019) sobre o conhecimento dos estudantes da saúde 

sobre medicamentos mostrou que 72,5% (n=87) dos 

acadêmicos afirmaram ter consciência sobre os efeitos 

adversos dos medicamentos, entre eles, os analgésicos, o que 

corrobora com os dados do presente estudo. E sobre o 

conhecimento sobre tais efeitos, foram citados principalmente 

problemas estomacais e hepatotoxicidade, além de outros 

menos citados (TABELA 7). 
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Os analgésicos, quando utilizados de forma incorreta, 

podem trazer alguns malefícios à saúde, tais como insuficiência 

renal, doenças hepáticas, problemas sanguíneos, náuseas, 

além da dessensibilização de receptores após um uso 

relativamente prolongado de medicamentos, o que justifica a 

dependência, resistência ao tratamento e o efeito rebote, sendo 

isso resultado de reações do organismo na tentativa de retornar 

à homeostase após ter sido exposto a substâncias exógenas 

(SILVA, 2017; DE BRITO et. al., 2015; TOMASINI; FERRAES; 

DOS SANTOS, 2015; PROLUNGATTI et al.,2014; GOLAN et 

al., 2014; TEIXEIRA, 2013). 

 

Tabela 7. Perfil da consciência sobre os efeitos indesejáveis 

provenientes do uso irracional de analgésicos   

Consciência sobre efeitos 

adversos causados pelo uso 

irracional de analgésicos 

n % 

Alterações sanguíneas 4 8,16% 

Dependência 2 4,08% 

Efeito rebote 1 2,04% 

Hepatotóxico 7 14,29% 

Hipertensão arterial sistêmica 3 6,12% 

Intoxicação 1 2,04% 

Letargia 1 2,04% 

Não sabe/lembra 2 4,08% 

Náuseas 1 2,04% 

Problemas estomacais 20 40,82% 

Problemas renais 2 4,08% 

Resistência 2 4,08% 

Tontura 1 2,04% 

Úlceras 1 2,04% 

Úlceras no TGI 1 2,04% 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A estimativa de discentes que afirmam ter consciência 

dos malefícios dos analgésicos é significativa, porém, também 

é expressiva a taxa dos que afirmaram não ter conhecimento, 

pois, como estudantes da área de saúde e futuros profissionais 

da área, devem estar cientes do que pode afetar a saúde do 

paciente, assim como orientá-los sobre as medidas que devem 

ser tomadas frente a alguma adversidade (LIRA et al., 2014). 

Esse estudo também tem por objetivo analisar o nível de 

conhecimento dos alunos que cursaram ou não, farmacologia, 

acerca do assunto abordado, a fim de verificar se houve um 

aumento da consciência do uso de medicamentos pelos 

estudantes que cursaram, visto que é nessa disciplina que se é 

explanado sobre os medicamentos de forma geral, bem como 

seus efeitos adversos e precauções, forma correta e frequência 

adequada de uso.  

Dessa forma, dos 66,7% (n=32) dos acadêmicos que 

afirmaram ter consciência das consequências do uso irracional 

de analgésicos, 75% (n=24) já havia cursado a disciplina de 

farmacologia, ao passo que 25% (n=8) não cursou. Esses 

dados são satisfatórios, visto que é esperado que as pessoas 

com conhecimento prévio de farmacologia, em sua maioria, 

tenham uma boa consciência quanto ao uso excessivo de 

analgésicos, assim como as consequências desse ato.  

E entre os 16 estudantes que não possuem essa 

consciência, 9 ainda não cursaram a disciplina de farmacologia 

e 7 já cursaram. Esses, por sua vez, são um pouco 

preocupantes, pois o número de alunos que pagou 

farmacologia e afirmou não ter tal consciência é bem próximo 
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dos que não pagaram, o que não é esperado, uma vez que os 

primeiros já devem possuir embasamento teórico desse 

assunto, pois já cursaram a disciplina que trata desse aspecto. 

E isso deve ser analisado pelos próprios estudantes e como 

isso pode repercutir em seus desempenhos profissionais e o 

impacto na saúde daqueles que os cercam, além disso essas 

informações devem ser de domínio de um futuro profissional 

farmacêutico, o ‘’profissional do medicamento’’. 

 Apesar dos analgésicos serem medicamentos de venda 

livre, esses também apresentam riscos à saúde do indivíduo. A 

depender da dose, frequência, modo de usar e diversas outras 

variantes, os efeitos adversos podem ser maiores que os efeitos 

desejados, tendo como exemplos principais: discrasias 

sanguíneas, hemorragias gastrointestinais, náuseas e vômitos, 

tolerância e dependência (devido ao uso de doses repetidas), 

depressão respiratória, hepatotoxicidade (OLIVÊNCIA et al., 

2018; RANG et al., 2016; DE BRITO, 2015). 

 Nessa perspectiva, se considerarmos o grau de 

conhecimento sobre as consequências provenientes do uso 

irracional de analgésicos, 45,83% (n=22) afirmou ter um 

conhecimento médio, ao passo que 12,50% (n=6) apresentou 

conhecimento baixo e 8,33% (n=4) demonstrou conhecimento 

alto. Dentre os que afirmaram ter um grau de conhecimento 

baixo, 5 alunos não cursaram a disciplina de farmacologia e 1 

já cursou. Entre os que se auto avaliaram com grau de 

conhecimento médio, 81,8% (n=18) já cursou essa disciplina e 

18,17% (n=4), não. E quanto aos que responderam ter um grau 

de conhecimento alto, todos já cursaram a disciplina. 

Os resultados são satisfatórios e já esperados, visto que 

a maioria dos que responderam ter conhecimento alto e médio 
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são alunos com conhecimento em farmacologia, ou seja, 

provavelmentetemciência acerca do uso de medicamentos. E 

assim, ressaltando a importância dessa disciplina na formação 

de futuros farmacêuticos, que irão trabalhar com a saúde da 

população e diretamente com aspectos relacionados aos 

medicamentos.Este resultado corrobora com o número 

reduzido de estudantes que utilizam analgésicos 

frequentemente 

Quando perguntados sobre o uso concomitante de 

analgésicos e outros medicamentos, 58,33% (n=28) afirmou 

utilizar outros medicamentos além de analgésicos, e entre 

esses, estão: os antialérgicos, antidepressivos e corticóides 

com 16,67% (n=5) cada um, anticoncepcional com 13,33% 

(n=4), antiácidos em 10% (n=3), polivitamínico e relaxante 

muscular com 6,67% cada (n=2, individualmente) e 

antidiabéticos orais, antigripais e anti-inflamatórios com 3,33% 

cada um (n=1, cada). E como os acadêmicos vivem em uma 

rotina estressante e repleta de desafios diários, é esperado que 

esses passem a desenvolver alterações na homeostasia, e 

assim, necessitem de auxílio medicamentoso para reverter tais 

quadros. O destaque no uso de antialérgicos é explicado devido 

ao fato de muitos jovens e adultos apresentarem problemas 

alérgicos, em momentos de intensa agitação, de maneira 

semelhante aos antidepressivos, devido à pressão diária no 

qual esses estudantes estão expostos, o que os leva a 

desenvolverem quadros depressivos (SOUSA, 2016; 

SKARSTEIN et al, 2016; SKARSTEIN et al, 2014). 

 Entre os acadêmicos entrevistados, 81,25% (n=39) 

relataram não ter alguma doença crônica; isso é esperado visto 

que é um público jovem, e menos suscetíveis à doenças 
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(FIGUEIREDO ET AL., 2017). Porém, 18,75% (n=9) afirmou ter 

doenças pré-existentes, entre elas: sinusite e rinite alérgica 

[30,77%, cada uma (n=4)], além de ansiedade, asma, 

depressão, espondilite anquilosante e febre reumática, todas 

essas representando 7,69% cada. Doenças de cunho 

respiratório são esperadas no público jovem, devido aos seus 

hábitos de vida, rotina agitada e predisposição genética 

(SOUSA, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente estudo delineou o perfil dos estudantes do 

curso de Farmácia da UFPB que fazem uso deanalgésicos..De 

acordo com este estudo a maioria dos estudantes afirmou ter 

se automedicado mas que provavelmente se sente confiante 

por causa do grau de conhecimento em farmacologia. Tendo 

isso em vista, é ressaltada a importância do papel do 

farmacêutico na dispensação do medicamento, pois esse 

profissional deve dar todas as instruções necessárias para o 

indivíduo, desde a maneira de usar até o tempo de duração de 

uso, para que, assim, transtornos maiores possam ser evitados. 

É importante constar, que há poucos dados na literatura acerca 

do uso de analgésicos por estudantes do curso de Farmácia, 

assim como os respectivos conhecimentos dos alunos acerca 

do assunto abordado, sendo isso, um fator que impediuuma 

comparação dos dados do presente estudo. A partir disso, é 

necessário que haja mais pesquisas sobre o uso dos 

analgésicos, e as consequências do uso irracional, uma vez que 

é a classe de medicamentos mais consumido no Brasil, e 
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principalmente, através da automedicação, visto que são 

medicamento isentos de prescrição e amplamente utilizados. 
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RESUMO: O descaso e despreparo no manejo e controle de 
resíduos químicos em todo o mundo têm causado a poluição de 
mananciais de água no meio ambiente. Estes agentes químicos  
podem representar elevado risco à saúde de humanos que 
consomem essa água contaminada e de animais que vivem nos 
ecossistemas aquáticos contaminados. Os produtos químicos 
contidos nesses produtos incluem fármacos, produtos de 
higiene pessoal, fragrâncias, surfactantes e pesticidas. Estes 
compostos químicos podem estar presentes em águas 
residuais (esgoto) através da excreção via urina, fezes, suor, 
banho ou descarte direto no esgoto. Muitos desses produtos 
químicos são resistentes aos processos realizados nas 
estações de tratamento de águas residuais e 
consequentemente são despejados em águas de superfície 
como rios e lagos, em águas subterrâneas ou nos mares. Sendo 
assim, o presente trabalho busca esclarecer quais os principais 
fármacos liberados no esgoto são encontrados  como 
contaminantes nos mananciais de água no Brasil e mundo. 
Estudos vêm detectando níveis significantes de diversos tipos 
de fármacos nessas águas, dentre estes foram detectados 
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antibióticos, antidepressivos, antinflamatórios, reguladores 
lipídicos, drogas psiquiátricas, anticoncepcionais e hormônios. 
Além disso, também vem sendo demonstrado que diversos 
fármacos presentes na água contaminada podem representar 
risco aos animais aquáticos expostos a esses compostos 
químicos e a humanos que consomem essa água contaminada.  
Palavras-chave: Medicamentos. Água. Poluição. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A demanda global de água aumentou nas últimas 

décadas e essa tendência de aumento continuará nas próximas 

décadas devido ao crescimento populacional e econômico, 

resultando no aumento tanto da demanda de água, quanto de 

alimentos. Porém, os recursos hídricos do mundo estão sob 

ameaças crescentes de uma ampla gama de poluentes, 

resultando na deterioração da qualidade da água em rios, lagos, 

aquíferos e mares. A deterioração da qualidade da água limita 

a disponibilidade de água para vários usos humanos e 

funcionamento do ecossistema. A combinação de deterioração 

da qualidade da água e aumento da demanda de água coloca 

desafios crescentes para enfrentar a escassez de água e o 

gerenciamento de recursos hídricos sob futuras mudanças 

socioeconômicas e climáticas (TANG et al., 2019). 

A água é um recurso natural indispensável à vida e muito 

importante para diversas atividades econômicas. Entretanto, 

rios e lagos são receptores de poluentes que nem sempre são 

diluídos ou degradados previamente, os quais podem persistir 

no ambiente e contaminar esses mananciais de água. No Brasil, 

a degradação acentuada dos recursos hídricos e a escassez de 

água potável em grandes centros urbanos são decorrentes de 
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diversos fatores, como mudanças climáticas, uso 

indiscriminado da água, alta densidade populacional, ocupação 

irregular do solo, coleta de esgoto insuficiente e remoção 

ineficaz dos contaminantes (SILVA et al., 2018). 

Nas últimas décadas, a escassez de recursos hídricos, 

deterioração dos ecossistemas aquáticos e repercussões 

associadas ao consumo humano de água tornaram-se grandes 

desafios globais; portanto, pesquisas associadas ao recursos 

hídricos vêm se tornando cada vez mais importantes. 

Atualmente vêm ocorrendo um alto nível de colaboração 

internacional entre as diferentes agencias envolvidas na 

pesquisa de serviços ecossistêmicos associados a qualidade 

da água (AZNAR-SÁNCHEZ et al., 2019). 

Apesar da grande importância dos reservatórios de água 

para o consumo humano e para os ecossistemas, os problemas 

relacionados a quantidade e qualidade da água são ainda mais 

acentuadas pela poluição por nutrientes e microcontaminantes 

em águas residuais urbanas (esgoto) e industriais, além da 

poluição devido à atividades agrícolas. Os compostos 

farmacêuticos para aplicações humanas e veterinárias estão 

entre os microcontaminantes  que atingem os ambientes 

aquáticos; estes são substâncias químicas com propriedades 

farmacológicas e fisiológicas, incluindo os medicamentos 

terapêuticos prescritos, não prescritos e de venda livre, além de 

medicamentos veterinários (MANDARIC et al., 2019). Os 

consumidores de produtos farmacêuticos comumente estão  

preocupados com seu uso para tornar a vida mais saudável, 

sem se preocupar com o destino adequado desses fármacos 

após o consumo, porém, estes fármacos comumente são 

liberados nos ambientes hídricos, abrindo novas discussões 
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sobre o destino pós-consumo dos produtos farmacêuticos e as 

repercussões de sua presença na água e risco à saúde de 

humanos que utilizam essa água contaminada e animais 

aquáticos presentes nestes mananciais de água contaminada 

(DEO, 2014). 

Uma diversa quantidade de produtos farmacêuticos 

foram detectados repetidamente no ambiente aquático em todo 

o mundo. Dentre estes,  antibióticos, analgésicos, esteróides, 

antidepressivos, antipiréticos, estimulantes e muitos outros 

produtos químicos que são amplamente utilizados diariamente 

para diversas finalidades. Produtos farmacêuticos podem entrar 

no ambiente aquático direta ou indiretamente por meio de vários 

processos, resultando na presença desses fármacos em águas 

superficiais e subterrâneas em níveis de concentração de ng/L 

a mg/L (SUI et al., 2015). 

Após a administração, os fármacos são excretados como 

uma mistura de compostos originais e seus metabólitos que são 

geralmente mais polares e hidrofílicos que o fármaco  original. 

Grande parte dessas substâncias é frequentemente mal 

eliminada nas estações de tratamento de águas residuais 

convencionais, sendo eliminadas em águas residuais (esgoto) 

nos ambientes aquáticos (MANDARIC et al., 2019). 

Sendo assim, o objetivo do presente estudo é avaliar as 

principais fontes dos produtos farmacêuticos encontrados nas 

águas, os fármacos mais comumentes encontrados nas águas, 

seus metabólitos ativos e sua dispersão no meio ambiente; 

além dos seus possíveis efeitos adversos nos ecossistemas 

aquáticos e nos humanos que possam ingerir essa água 

contaminada. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Uma revisão integrativa foi realizada nos banco de dados 

de diversos periódicos nacionais e internacionais, com o intuito 

de verificar a atual situação das contaminações dos mananciais 

de água no Brasil e no mundo. 

A pesquisa foi realizada no período de Julho a Outubro 

de 2019 nas seguintes bases de dados: Medical Publications – 

PubMed (http://www.pubmed.gov), Latin American Literature in 

Health Sciences – LILACS (http://bases.bireme.br), Scientific 

Electronic Library Online – SciELO (http://www.scielo.org), 

Indice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud – IBECS 

(http://ibecs.isciii.es/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=i

ah/iah.xis&base=IBECS&lang=e), Portal de Periódicos Capes 

(http://www.periodicos.capes.gov.br/), Biblioteca Virtual em 

Saúde, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde 

(OMS). 

Os critérios de seleção dos estudos avaliados foram: 1) 

Artigos publicados nos últimos cinco anos, porém, com algumas 

citações clássicas mais antigas e, portanto, de relevância; 2) As 

buscas foram realizadas nos idiomas português, espanhol e 

inglês; 3) Estudos que abordassem os principais fármacos 

encontrados nas águas, seus metabólitos, destinos nos 

ecossistemas aquáticos e seus possíveis efeitos nos 

organismos vivos. Foram excluídos artigos que não possuíam o  

texto completo disponível, que apresentavam conteúdos 

repetidos e que não se enquadravam no propósito desta 

revisão.  

Nas buscas nos bancos de dados foram utilizadas as 

palavras-chave: Fármacos, água, contaminação, 

http://www.scielo.org/
http://ibecs.isciii.es/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e
http://ibecs.isciii.es/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e
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medicamentos e poluição; e suas respectivas versões em inglês 

e espanhol. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A busca inicial revelou 13.646 textos em periódicos, 

destes, o presente estudo selecionou aproximadamente 27 

artigos para compor esta revisão integrativa, pois estavam de 

acordo com os critérios pré-estabelecidos para compor esta 

revisão, levando em consideração as informações mais 

relevantes para a saúde pública e também as publicações mais 

recentes. 

Os avanços tecnológicos das últimas décadas tem 

agregado muitos benefícios para a população, resultando em 

aumento da expectativa de vida, proveniente de melhores 

informações sobre as doenças e de seus tratamentos, 

comumente realizados pela utilização de fármacos. Os resíduos 

de origem de produtos farmacêuticos geralmente não são 

entendidos pela população como um problema que precisa ser 

esclarecido sobre sua destinação correta e seu descarte 

adequado para não contaminar o meio ambiente (CARVALHO-

HEITOR et al., 2019). 

Atualmente, existem mais de 3000 ingredientes 

farmacêuticos ativos autorizados no mercado da União 

Européia e mais de 4000 estão disponíveis em todo o mundo 

(BUNGAU et al, 2018). O uso de produtos farmacêuticos no 

mundo atingirá cerca de 4500 bilhões de doses até 2020, um 

consumo 24% maior do que em 2015. Além disso, 50% da 

população mundial poderá consumir mais de uma dose por 

pessoa por dia. Espera-se que o maior uso de medicamentos 
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ocorra nos mercados em desenvolvimento, os chamados 

mercados farmacêuticos emergentes, que incluem China, 

Brasil, Índia, Rússia e Indonésia. Os gastos globais com 

produtos farmacêuticos são impulsionados principalmente 

pelos EUA, UE (Alemanha, Reino Unido Itália, França, 

Espanha), Japão, Canadá, Coréia do Sul e Austrália, com um 

mercado geral de 1400 bilhões de dólares até 2020. Autores 

vêm citando o século XX como o século do crescimento 

populacional, enquanto o século XXI será lembrado como o 

século do envelhecimento, caracterizado pelo grande consumo 

de antihipertensivos, anticâncer, antidepressivos, antidiabéticos 

e anticolesterol; fármacos cujo consumo mais do que duplicou 

entre 2000 e 2013 (MEZZELANI et al, 2018). 

Após a administração, os fármacos são excretados como 

uma mistura de compostos originais e metabólitos que são 

geralmente mais polares e hidrofílicos que o medicamento 

original. Grande parte dessas substâncias é descarregada nas 

águas residuais na forma de produtos de degradação que 

geralmente são pouco eliminados nas estações de tratamento 

de águas residuais convencionais, sendo posteriormente 

liberados em mananciais de água no meio ambiente 

(MANDARIC et al., 2019). Os produtos farmacêuticos estão 

sendo descarregados no ambiente aquático por diferentes 

fontes, dentre estas, excreção humana (urina e fezes), descarte 

de medicamentos não utilizados e vencidos, práticas agrícolas 

e pecuárias. Estes fármacos atingem o meio ambiente através 

de descargas de águas residuais tratadas ou não tratadas. Sua 

descarga contínua no ambiente aquático torna os produtos 

farmacêuticos como contaminantes pseudo-persistentes, pois 

suas taxas de transformação e remoção são compensadas pela 



CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DA ÁGUA POR FÁRMACOS LIBERADOS VIA 

ESGOTO 

 
 

descarga contínua no ambiente de mais produtos 

farmacêuticos; sendo assim, estes produtos podem causar 

efeitos adversos aos organismos vivos e ao meio ambiente 

(MANDARIC et al., 2019). 

As águas com residuos farmacêuticos, incluindo 

resíduos líquidos da indústria, hospitais e uso doméstico 

(lavagem, banheiro e cozinha), formam uma complexa mistura 

de águas residuais brutas que é tratada em estações de 

tratamento de águas residuais. Embora seu objetivo principal 

seja tratar águas residuais por meio de uma combinação de 

tratamentos físicos, biológicos e químicos; a capacidade de 

tratar produtos farmacêuticos ainda está sendo avaliada, 

particularmente a persistência desses produtos farmacêuticos 

nas águas residuais tratadas e biossólidos indesejados que vão 

formar as águas residuais municipais ou lodo de esgoto, que 

ainda podem sofrer processos adicionais de tratamento, como 

digestão aeróbica e anaeróbica, estabilização com cal e 

desidratação (DEO, 2014). Apesar disso, diversos fármacos 

podem não ser eliminados nesses tratamentos e persistir nas 

águas ambientais; além disso, pode existir uma grande 

quantidade de esgoto não tratado que vai ser liberado 

diretamente em mananciais de água ambiental. As principais 

fontes de eliminação e vias de dispersão para os produtos 

farmacêuticos que entram nos sistemas aquáticos estão 

demonstrados na figura 1. 
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Figura 1- Fontes de eliminação e vias de dispersão 

para os produtos farmacêuticos que entram nos 

sistemas aquáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sui et al. (2015), Li (2014). 

Os produtos farmacêuticos que são parcialmente 

metabolizados são transferidos para as estações de tratamento 

de esgoto e provocam efeitos negativos nos processos de 

tratamento biológico; portanto, a estações de tratamento de 

esgoto convencionais geralmente são insuficientes para 

remoção de produtos farmacêuticos. Além disso, os metabólitos 

excretados podem se tornar poluentes secundários e podem 

ser modificados ainda mais nos mananciais de água receptores. 

Vários sistemas mais avançados de tratamento, incluindo 

filtração por membrana, carvão ativado granular e processos 

avançados de oxidação, vêm sendo propostos para a remoção 

eficaz desses fármacos e seus metabólitos (YANG et al., 2017). 

Drogas 

Veterinárias 

  Excreção       

   Animal 

          Solos 

                                    Água Subterrânea 

     Resíduos Familiares 

Resíduo 

Sólido 

Aterro 

Banheiro / Pia 

Sistema     

Séptico 

    Águas Residuais   

      Hospitalares e     

         Industriais 

Água de 

Superfície 
Esgoto 

 Estações      

     de 

tratamento  

ETE RGA 



CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DA ÁGUA POR FÁRMACOS LIBERADOS VIA 

ESGOTO 

 
 

Tabela 1. Concentrações de produtos farmacêuticos 

detectadas em manaciais de água ambiental em diversos 

países do mundo. 

 

Classe Fármaco 
Concentração 

(ng/L) 
Local 

 Azitromicina 68 Sérvia 

 Eritromicina 10 Japão 

 Norfloxacin 2 Suíça 

 Oflxacina 367 Espanha 

Antibióticos Sulfametoxazol 17 Suíça 

 Sulfametazina 83 Espanha 

 Tetraciclina 2 Japão 

 Triclosan 60 Japão 

 Trimetoprim 10.5 China 

 Atenolol 859 EUA 

 Desidronifedipina 30 EUA 

 Diltiazem 130 EUA 

Antihipertensivo Enalapril 0.35 EUA 

 Enalaprilat 46 EUA 

 Metoprolol 237 EUA 

 Ácido metoprolol 74 EUA 

 Propranolol 53 EUA 

 Fluvoxamina 6 Japão 

Antipsicóticos 

 
Paroxetine 8 Japão 
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 Acetaminofeno 2.8 Japão 

 Ácido salicílico 2015 China 

 Diclofenaco 129 Alemanha 

 Fenoprofeno 2 Japão 

Antinflamatórios 

 
Ibuprofeno 92 Espanha 

 Mepirizole 10.2 Japão 

 Naproxeno 86 China 

 Tolmetin 3 Japão 

 Sulindac 5 Japão 

 Bezafibrate 25.8 Espanha 

 Fenofibrate 0.2 Japão 

Reguladores 

lipídicos 
Gemfibrozil 751 Espanha 

 Ácido clofílico 1350 Alemanha 

 

 
Carbamazepina 72 EUA 

Drogas 

Psiquiátricas 
Fluoxetine 65 EUA 

 Diazepam 35 Espanha 

 Primidona 140 Alemanha 

Estimulantes Cafeína 16249 Singapura 

 Azelastine 2.7 Japão 

 Clorfeniramina 4.7 Japão 

Antialérgicos Ebastine 3.5 Japão 

 Epinastine 2 Japão 

 Prometazina 2.1 Japão 

 Tranilast 3.6 Japão 

Propranolol 9.3 Espanha 



CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DA ÁGUA POR FÁRMACOS LIBERADOS VIA 

ESGOTO 

 
 

Beta-

Bloqueadores 
Metoprolol 355 Espanha 

Analgésicos Acetaminophen 10000 EUA 

 Codeine 1000 EUA 

 Gabapentin 54 EUA 

 Hidrocodona 10 EUA 

 Indometacina 26 EUA 

 Naproxeno 107 EUA 

  Estrona (E1)  78 EUA 

Hormônios 17b-estradiol 15 EUA 

 17a-estradiol 31 EUA 

 Ethinyl estradiol 

(EE2) 
5.6 EUA 

Fonte: Deo (2014), Sui et al. (2015) e Simazaki et al. (2015). 

  A maioria dos estudos e monitoramentos sobre a 

contaminação de fármacos nos ambientes aquáticos ocorre em 

países de maior desenvolvimento sócio-econômico. Porém, 

estudos também vêm sendo desenvolvidos em outros países. 

Um estudo conduzido na Índia encontrou principalmente 

carbamazepina (antipsicoativo), atenolol (anti-hipertensivo), 

triclocarban e triclosan (antimicrobianos), trimetoprim e 

sulfametoxazol (antibacterianos), ibuprofeno e acetaminofeno 

(analgésicos) e cafeína (estimulante) em concentrações mais 

altas nos resíduos de esgoto doméstico Indiano. A 

concentração de ciprofloxacina, sulfametoxazol, amoxicilina, 

norfloxacina e ofloxacina nas águas indianas foi até 40 vezes 

maior do que observado em países da Europa, Austrália, Ásia 

e América do Norte (BALAKRISHNA et al, 2017).  

  No Paquistão, um estudo detectou Ibuprofeno (1673µg / 

L, 6046µg / kg, 1229µg / kg e 610µg / kg), diclofenaco (836µg / 
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L, 4968µg / kg, 6632µg / kg e 257µg / kg) e naproxeno (464µg / 

L, 7273µg / kg, 4819µg / kg kg e 199 µg / kg) em amostras de 

águas residuais, lodo, resíduos sólidos e solo, respectivamente 

(ASHFAQ et al, 2017). Embora os problemas relacionados à 

quantidade e qualidade da água sejam muitas vezes ainda mais 

graves em países em desenvolvimento do que nas regiões mais 

desenvolvidas, os contaminantes farmacêuticos emergentes 

não vêm recebendo muita atenção, particularmente na África. 

Em geral, antirretrovirais e antibióticos que são importantes 

fármacos no tratamento de doenças africanas comuns, como 

HIV e malária, foram os compostos mais prevalentes nas 

detecções em águas do Quênia na África em comparação com 

o mundo ocidental (K'OREJE et al, 2016). 

  No Brasil, as pesquisas ainda são incipientes sobre a 

contaminação por produtos farmacêuticos nos mananciais de 

água. Segundo STARLING et al (2019), os principais 

compostos encontrados no Brasil são a cafeína, paracetamol, 

atenolol, ibuprofeno, cefalexina e bisfenol A em intervalos de 

concentração de µg / L em córregos próximos a áreas urbanas. 

Os desreguladores endócrinos são frequentemente detectados 

em águas superficiais, as concentrações mais altas são de 17α-

etinilestradiol e 17β-estradiol. Análises realizadas no rio Iguaçu 

revelaram concentrações máximas de 27,0 μg / L cafeína; 5,17 

μg / L ácido acetilsalicílico; 0,34 μg / L naproxeno; 0,62 μg / L 

cetoprofeno; 1,42 μg / L estradiol; 1,48 μg / L etinilestradiol; 0,94 

μg / L estrona (IDE et al., 2017). Um estudo que investigou cem 

amostras de água potável em 22 capitais brasileiras detectou 

principalmente cafeína, triclosan, atrazina, fenolftaleína e 

bisfenol A (MACHADO et al., 2016). No estado de São Paulo, 

os compostos mais frequentemente detectados em 
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concentrações mais altas foram a cafeína, paracetamol e 

atenolol (concentrações máximas 129.5, 30.4 e 8199 ng / L, 

respectivamente), os hormônios estrona e 17-β-estradiol 

também foram detectados em níveis até 14,8 ng / L 

(CAMPANHA et al, 2015). 

  Em água do mar no Brasil, sete produtos farmacêuticos 

(atenolol, acetaminofeno, cafeína, losartan, valsartan, 

diclofenac e ibuprofeno), uma droga ilícita (cocaína) e seu 

principal metabólito humano (benzoilecgonina) foram 

detectados pelo menos uma vez na água do mar em amostras 

coletadas na baía de Santos em concentrações entre ng / L a 

μg / L (PEREIRA et al, 2016). 

  Um achado interessante observado nos últimos anos é a 

presença de hormônios na água. Os estrógenos são compostos 

hormonais mais comuns na água, estes podem afetar uma 

gama de funções e características do organismo. Os 

estrogênios naturais incluem estrona (E1), estradiol (E2) e 

estriol (E3), enquanto o estrogênio sintético mais comum é o 

17α-etinilestradiol (EE2), um derivado do estradiol. O EE2, é um 

composto mutito utilizado nos anticoncepcionais, cujo objetivo 

principal é a inibição da ovulação. A contracepção hormonal é 

um dos métodos mais populares para evitar a gravidez 

indesejada. Estes agentes hormonais têm um efeito 

extremamente adverso nos organismos vivos, incluindo efeitos 

em peixes numa concentração muito baixa de 0,1 ng / L, 

induzindo a feminização dos peixes que habitam lagoas e rios, 

representando uma ameaça aos ecossistemas locais (REZKA 

et al., 2015). 

  Uma classe de fármacos emergentes que vem sendo 

detectada nas águas são os antihipertensivos; os compostos 
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mais detectados no ambiente aquático são os 

betabloqueadores atenolol, metoprolol e propranolol, presentes 

em maior parte nas águas. Por outro lado, ainda faltam dados 

de ecotoxicidade, principalmente os efeitos crônicos desses 

antihipertensivos na água. Estudos também vem mostrando 

que estes fármacos podem representar um risco potencial a 

longo prazo para organismos não-alvo, tanto de espécies de 

água doce, quanto espécies marinhas. No entanto, ainda são 

necessários dados de ecotoxicidade mais significativos, 

incluindo espécies de água salgada. Estudos adicionais nas 

possíveis interações entre misturas farmacêuticas, incluindo 

antihipertensivos, também são uma necessidade urgente que 

ainda  precisa ser melhor compreendida (GODOY et al, 2015). 

  Outra importante fonte de contaminação dos mananciais 

de água ocorre por fármacos utilizados em animais. Os 

produtos farmacêuticos veterinários são amplamente utilizados 

na produção intensiva de animais e podem contaminar as 

águas superficiais. Além disso, é difícil identificar suas fontes e 

vias nas bacias hidrográficas porque a maioria dos compostos 

ativos dos produtos farmacêuticos veterinários também é usada 

na medicina humana; e as estações de tratamento de águas 

residuais sépticas ou esgotos também podem liberar produtos 

farmacêuticos nas águas superficiais, mesmo nas bacias 

agrícolas próximas aos locais de produção de animais 

(JAFFRÉZIC et al, 2017).  

 Poucas pesquisas foram realizadas sobre a ocorrência de 

produtos farmacêuticos no ambiente marinho, apesar de serem 

cada vez mais impactados por esses contaminantes. Os 

fármacos são difundidos para a água do mar, particularmente 

em locais afetados por intensa atividade humana. Os 



CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DA ÁGUA POR FÁRMACOS LIBERADOS VIA 

ESGOTO 

 
 

compostos mais frequentemente detectados na água do mar e 

nos sedimentos são os antibióticos, como a eritromicina. Além 

disso, outros produtos são preocupantes, como o componentes 

de filtro solar ultravioleta (ARPIN-PONT et al, 2016).  

A maioria dos fármacos e metabólitos residuais nas 

amostras de água pode ser removida no decurso de 

tratamentos específicos para água potável, exceto 7 fármacos 

e 1 metabolito: amantadina, carbamazepina, diclofenaco, 

epinastina, fenofibrato, ibuprofeno, iopamidol e ácido 

oseltamivir, sendo estes mais persistentes (Simazaki et al., 

2015). 

Essa exposição indesejada a fármacos na água pode 

representar riscos potenciais à saúde de animais aquáticos, 

como peixes e crustáceis; além de poder representar riscos à 

saúde dos seres humanos, indiretamente por meio de 

bioacumulação na cadeia alimentar e consumo de alimentos 

contaminados, ou diretamente pelo consumo de água 

contaminada por produtos farmacêuticos. A presença destes 

fármacos na água pode ser medida diretamente ou estimada 

(DEO, 2014). Foi demonstrado que a exposição contínua a 

concentrações baixas e sub-tóxicas de certos produtos 

farmacêuticos pode causar consequências inesperadas e 

efeitos indesejados em espécies não-alvo de animais 

aquáticos, além de induzir efeitos indesejáveis em seres 

humanos e ecossistemas (SUI et al., 2015). 

A preença de produtos farmacêuticos no ambiente pode 

comprometer a estrutura e as atividades da comunidade 

microbiana de diversas maneiras. O destino de um produto 

farmacêutico na água depende de vários fatores, incluindo suas 

propriedades físico-químicas inerentes (por exemplo, 
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solubilidade em água, lipofilicidade, pressão de vapor), fatores 

ambientais e condições climáticas (por exemplo, temperatura, 

radiação incidente, pH), sendo um importante fator a presença 

e atividade de microrganismos que possuem a capacidade de 

biodegradar esses fármacos. A presença de uma comunidade 

microbiana é um pré-requisito necessário para uma resposta 

eficaz aos vários produtos químicos que podem contaminar um 

ecossistema. A recuperação da contaminação só é possível se 

a toxicidade não prejudicar muito a atividade microbiana 

(CARACCIOLO et al., 2015). Outro aspecto importante além da 

redução na população de microrganismos no meio ambiente 

divido à essas contaminações por fármacos é o risco do 

desenvolvimento de resistência a medicamentos em patógenos 

que circulam no meio ambiente (ASHFAQ et al, 2017), o que 

pode resultar na aquisição de doenças resistentes ao 

tratamento. 

Considerando os aspectos discutidos anteriormente, 

torna-se fundamental avaliar as concentrações de produtos 

farmacêuticos no ambiente aquático para se gerenciar o 

possível risco que esses compostos representam para os 

organismos aquáticos. As avaliações de exposição à farmacos 

podem ser realizadas por meio de programas de monitoramento 

exaustivos e trabalhosos, que resultam em concentrações 

ambientais medidas ou por meio de modelos de previsão 

baseados em diferentes parâmetros que podem ser usados 

para prever possíveis contaminações. Baseado nesses fatos, 

diversos órgãos governamentais vêm procurando adequar seus 

procedimentos à essa classe emergente de contaminantes 

ambientas representados pelos produtos farmacêuticos. Por 

exemplo, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) emitiu 
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uma Diretriz sobre Avaliação de Riscos Ambientais de 

Medicamentos para uso Humano, analisando o possível 

impacto que novas autorizações de introdução no mercado de 

medicamentos podem ter sobre o meio ambiente (PEREIRA et 

al, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

Os compostos farmacêuticos estão sendo inseridos 

frequentemente e em grande quantidade nos ambientes 

aquáticos. O atual sistema de regulamentação vigente não é 

capaz de controlar a saída e despejo desses fármacos 

parcialmente tratados ou não tratados nas águas do meio 

ambiente. Os impactos dessa contaminação por produtos 

farmacêuticos estão sendo associados a riscos para saúde nos 

seres humanos, animais e no ecossistema. Além disso, 

medidas corretivas precisam ser adotadas nas estações de 

tratamento de efluentes para minimizar as concentrações de 

fármacos nas águas liberadas no meio ambiente. Campanhas 

de conscientização do uso sustentável de fármacos e seu 

descarte adequado podem reduzir as quantidades desses 

compostos liberados no esgoto. Sendo assim, a presença de 

micropoluentes como produtos farmacêuticos no 

abastecimento de água é uma questão fundamental na 

qualidade da água potável. 
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RESUMO: Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
entende-se que há uso racional de medicamento quando 
pacientes recebem medicamentos para suas condições clínicas 
em doses adequadas as suas necessidades individuais, por um 
período adequado e ao menor custo para si e para a 
comunidade. A obtenção do efeito terapêutico no tratamento de 
doenças depende desta escolha que acontece de forma 
científica e racional. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 
relato de experiência, realizado a partir da vivência de 
estudantes de farmácia e enfermagem pelo projeto de 
extensão: “Uso Racional de Medicamentos: a informação é 
melhor remédio” da Faculdade Pernambucana de Saúde. A 
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ação extensionista aconteceu no dia 24 de outubro de 2018 na 
cidade do Recife, Pernambuco, Brasil, sendo realizada no 
Ministério Público de Pernambuco, com a utilização de material 
educativo e coletores para o descarte correto dos 
medicamentos vencidos ou sobras de tratamento. A atividade 
atendeu 100% do público que buscou orientações sobre o uso 
racional de medicamentos, durante a manhã e tarde. Diante dos 
relatos nos atendimentos, foi percebido que os hábitos e 
conhecimentos da população-alvo corroboram com os números 
que indicam a automedicação, o aumento do consumo dos 
medicamentos e a carência de informações sobre o uso 
racional de medicamentos, o que onera o sistema de saúde do 
país. 
Palavra-chave: Educação e Saúde. Medicamentos. 
Automedicação. 

 

INTRODUÇÃO 

Na obtenção da escolha ideal e do efeito terapêutico no 

tratamento de doenças, o profissional de saúde utiliza-se de 

bases científicas e racionais, considerando a eficácia, 

segurança e custo do medicamento. Por isso, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), define que há uso racional de 

medicamento quando o paciente tem o medicamento prescrito 

para suas condições clínicas em doses adequadas as suas 

necessidades individuais, por um período adequado e ao 

menor custo para si e para a comunidade (BRASIL, 2019). 

O difícil acesso a rede de saúde pública, a utilização de 

medicamentos sem prescrição e/ou sem orientação de 

profissional de saúde, podem ocasionar mais problemas a 
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quem procura se automedicar (BRASIL, 2019). O uso 

irracional de medicamentos é definido quando o paciente 

realiza a prática da automedicação mediante a indicação de 

terceiros não qualificados, ou apenas quando se encarrega de 

buscar de aliviar sintomas sem a orientação do farmacêutico, 

correndo o risco de ser acometido por reações adversas, 

interações medicamentosas, intoxicações e agravamento do 

seu quadro clínico (FERREIRA & JÚNIOR, 2018). 

É possível notar que independentemente do nível 

cultural, do contexto histórico envolvido, da posição econômica 

ou social do indivíduo, a automedicação é uma prática comum, 

que visa o alívio ou a cura de sintomas considerados simples 

e recorrentes (SILVA; GOULART; LAZARINI, 2014). Contudo, 

apesar de considerada como uma forma corriqueira de 

autocuidado pode ser potencialmente prejudicial à saúde, 

tanto individual quanto coletiva, principalmente pelo fato de 

que nenhum medicamento é totalmente isento de efeitos 

indesejados (SOUZA & LIMA, 2019). 

Segundo estatísticas do sistema nacional de 

informações tóxico-farmacológicas (SINTOX) da fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) revelam que os medicamentos 

respondem por 27% das intoxicações do Brasil, e 16% dos 

casos de morte por intoxicação causada por medicamentos 

(SINITOX, 2002). 

No contexto da assistência farmacêutica, ações 

educativas direcionadas para o adequado uso de 

medicamentos, melhoram a adesão ao tratamento e diminuem 

o risco de dano relacionado ao uso irracional dos mesmos, 
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constituindo assim, uma das estratégias para a promoção de 

seu uso racional (MESSIAS, 2015). 

Quando se trata de uso racional de medicamentos a 

forma de administrar, armazenar e descartar o medicamento 

são os principais temas envolvidos. Entre eles, o descarte de 

medicamentos é um dos pontos menos conhecidos pela 

população. Conforme pesquisa sobre a avaliação do 

conhecimento dos pacientes atendidos em uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS) no ano de 2019, 97% dos 

entrevistados realizavam o descarte de maneira inadequada, 

em lixo comum, pia e vaso sanitário e apenas 3% entregam à 

farmácia ou UBS (PEIXOTO, 2019). 

A contaminação ambiental é, em parte devido ao 

descarte incorreto de sobras de terapias e medicamentos 

vencidos, mas também se deve àquilo que é excretado pela 

urina e pelas fezes após metabolismo destes produtos no 

corpo humano (SOUZA, 2015). Neste contexto, o descarte de 

medicamentos vencidos pode culminar em impactos 

ambientais extremamente relevantes, afetando diversos 

ecossistemas (BARCELOS et al., 2011). 

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo de 

oportunizar a população, conhecimentos acerca do uso 

racional de medicamentos, desde a sua aquisição, guarda em 

domicílio, até o momento do seu descarte correto. 
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METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, realizado a partir da vivência de estudantes de 

farmácia e enfermagem durante ação extensionista do projeto 

de extensão da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), 

intitulado: “Uso Racional de Medicamentos: a informação é o 

melhor remédio”.  

 A atividade ocorreu no dia 24 de outubro de 2018 na 

cidade do Recife, em Pernambuco, Brasil. O local da ação foi 

a instituição do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). 

Anualmente, o MPPE desenvolve atividades para seus 

colaboradores e usuários abordando temáticas relevantes. Em 

2017, o projeto de extensão desenvolveu uma palestra sobre 

esta temática; já em 2018, o convite se deu para participar de 

um circuito de atividades onde os colaboradores passavam 

pelas estações montadas e buscavam àquelas que eram do 

seu interesse para receber as informações voltadas para 

educação em saúde, nesse caso, eram compartilhadas 

orientações sobre o uso racional de medicamentos. 

 A ação teve a participação dos seis cursos da FPS 

(Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e 

Psicologia). Em uma sala apropriada, foi organizada a 

estrutura para serem realizadas as orientações pelos 

estudantes e docentes do projeto de extensão.  

 Para as orientações, foram utilizados dois folders 

desenvolvidos por parte da equipe do projeto. Um folder trata 

sobre o Uso Racional de Medicamentos e outro, mais voltado 
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para orientar pacientes com diabetes e hipertensão. Este 

último folder, fez parte de produto vinculado a projeto de 

iniciação científica e usá-lo no projeto foi uma escolha devido 

os pacientes diabéticos e hipertensos fazerem o uso contínuo 

de medicamentos para o controle das suas doenças crônicas 

e a adesão ao tratamento é fundamental para o seu controle, 

além dos insumos utilizados, por exemplo, para administração 

da insulina, assim como sua conservação, são importantes 

pontos a serem discutidos junto a população. 

 No folder sobre o Uso Racional de Medicamento há 

orientações que vão desde as informações obrigatórias em 

uma receita, com o uso de algumas abreviações mais usadas, 

a importância da organização de uma lista para os pacientes 

polimedicados, além de quais ações deverá ser tomada diante 

de um esquecimento em não tomar o medicamento no horário. 

Outro ponto importante que é destacado é estimular o paciente 

a sempre ir ao profissional de saúde com todos os seus 

medicamentos listados.  

 Em outra parte do folder, ressaltam-se os cuidados que 

se deve ter ao administrar o medicamento, como: não se deve 

tomar com bebida alcoólica e evitar o uso de refrigerantes, 

chás, café. Essas bebidas são consideradas alimentos e 

podem interagir com os medicamentos, potencializando ou 

inibindo seu efeito terapêutico. É importante a escolha da água 

como veículo e que seja, no mínimo, em um volume de 200mL, 

o que facilita a ingestão com facilidade e o trânsito via trato 

gastrointestinal. 



EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS PARA 

FUNCIONÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO EM AÇÃO 

EXTENSIONISTA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

 É muito importante que se oriente quando a aquisição 

do medicamento, sua guarda em domicílio e seu descarte. 

Assim, é feito destaque, no folder, aos cuidados com o 

medicamento e sua embalagem, além de ser necessário 

mantê-lo com a bula, quando guardado. A embalagem é uma 

proteção quanto a estabilidade do medicamento e nela existe 

informações importantes sobre o medicamento, como o prazo 

de validade. Outro item importante é a bula, que traz 

informações importantes para o paciente. No entanto, é muito 

comum, visando a praticidade as pessoas se desfazerem 

destes itens que compõem o medicamento. 

 Sobre onde guardar o medicamento, o folder destaca 

que deverá ser em locais que não se tenham altas 

temperaturas, nem umidade e nem luz, que são condições que 

também interferem na estabilidade do medicamento. Para 

àqueles medicamentos refrigerados, é orientado que não seja 

colocado nem na porta da geladeira, nem no congelador ou 

próximo a ele. Além disso, destaca atenção especial ao 

cuidado com os acidentes domésticos com crianças e 

medicamentos, por isso, a escolha de locais longe do alcance 

das crianças.  

 Outro ponto destacado, é como deverá ser este 

descarte do medicamento, pois é comum, que o mesmo 

aconteça em pias, vasos sanitários, lixo doméstico, portanto, é 

orientado que os medicamentos devem ser encaminhados 

para um local onde se faça o descarte correto. 

 O folder sobre diabetes e hipertensão (figura 1), traz 

informações que vão desde as definições assim como os 
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cuidados diários, tratamento, a prevenção, a importância de 

monitorar e que são responsabilidades que o paciente deve ter 

com a sua doença. Assim, identificar-se para esse 

autocuidado, porque conhece o que tem. 

 

Figura 01: Folder sobre Diabetes e Hipertensão utilizado na 

ação. 
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Fonte: Elaborado pelo Instituto Medicina Integral Professor Fernando 

Figueira (IMIP) e Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), 2012. 

 

 Os colaboradores foram abordados individualmente. 

Foram acolhidos com empatia e questionados sobre seus 

hábitos em relação ao uso do medicamento. Em seguida, 

foram apresentados aos folders. Um dos principais pontos 

priorizados foi o acolhimento, pois se sabe que as informações 

são assimiladas com mais facilidade quando são apresentadas 

de maneira clara, objetiva e, sobretudo de maneira confortável 

para o ouvinte. 
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 A cada recepção, o acolhimento se tornava etapa 

importante no compartilhamento do conhecimento visando 

dirimir dúvidas, para assim, promover o autocuidado 

consciente e garantir adesão aos tratamentos 

medicamentosos.  

 Além dos folders, atividades lúdicas como jogos de 

perguntas e respostas foram também utilizadas como forma de 

avaliar o conhecimento dos envolvidos na ação, sobre o tema, 

enquanto aguardavam o atendimento. 

Este instrumento lúdico foi construído baseado nos três 

pilares trabalhado pelo o projeto de extensão Uso Racional de 

Medicamentos, no qual se fundamentam no uso, 

armazenamento e descarte dos medicamentos. Entre as 

perguntas trabalhadas, consta como “O que você faz quando 

se esquece de tomar o medicamento?”, “De que forma você 

guarda os medicamentos?”, “Em quais locais são descartados 

os medicamentos vencidos ou em desuso?” e “Você toma o 

medicamento junto com bebidas alcóolicas ou alimentos?”. 

 

 A FPS tem em seu campus, um espaço para a coleta 

dos medicamentos vencidos e sobras de tratamento com 

coletores. Esses coletores participam das ações e neste dia, 

foi levado ao MPPE. Esse espaço foi criado incentivando o 

público presente para o seu descarte correto (Figura 2). Os 

medicamentos de sobras de tratamento ou medicamentos 

vencidos que eram depositadas pelos participantes nos 
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coletores do projeto, retornaram a FPS para seu descarte por 

empresa terceirizada e qualificada para tal. 

 

Figura 2. Exposição de coletores para deposito de 

medicamentos vencidos ou em desuso. 

  

Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2018). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com estimativa de 300 atendimentos, a ação 

extensionista contou com o esclarecimento de dúvidas a 

respeito do uso, armazenamento (guarda em domicílio) e 
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descarte dos medicamentos utilizados pela população (Figura 

3).  

Durante o atendimento, além dessas informações, 

outros pontos eram discutidos em relação ao uso do 

medicamento, o que demonstrava a carência de informações 

corretas das pessoas em atendimento, demonstrando 

fragilidade e risco para a saúde pública no país.  Isto posto, no 

estudo realizado por Carvalho & De Oliveira (2017), 

comprovasse embasado nos resultados, a falta de 

informações sobre o medicamento e o seu modo de usar 

podem levar ao desperdício, prejuízo terapêutico, tratamentos 

inefetivos e inadequados; refletindo na baixa qualidade do 

atendimento médico e da dispensação e consequentemente a 

erros de medicação. 

Na medida em que o público assimilava as informações 

repassadas sobre os diversos assuntos tratados, ficava 

explícito durante os feedbacks ao final de cada atendimento a 

satisfação dos participantes. Um bom exemplo era durante os 

jogos educativos de perguntas e respostas a respeito dos 

medicamentos, no qual o próprio público alvo já conseguia 

expressar com suas palavras aquilo que aprendeu. 

Grande parte das famílias não armazenam os 

medicamentos de forma segura e eficiente, deixando-os, 

muitas vezes, susceptíveis ao domínio das crianças, o que 

pode causar quadro de intoxicações, além de expô-los a luz, 

calor e umidade, podendo resultar na perda da eficácia por sua 

degradação. Não obstante, outros aspectos negativos são 

observados quanto à guarda desses produtos fora da 
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embalagem, distantes da bula e sem identificar assim o seu 

prazo de validade. (UBS) (SCHWINGEL et al., 2015). 

Nesse sentido se faz necessário que os pacientes 

sejam orientados quanto à devida utilização, aos potencias 

riscos associados ao uso e quais os cuidados necessários a 

serem obedecidos, principalmente em relação ao 

armazenamento e descarte, tanto para medicamentos de 

comercializados sem a necessidade de prescrição médica  

como para medicamentos que necessitam da mesma, a fim de 

reverter os negativos indicadores e promover o uso racional de 

medicamentos (SCHWINGEL et al., 2015). 

Figura 3. Ação educativa sobre o uso racional de 

medicamentos com funcionários do Ministério público de 

Pernambuco, outubro de 2018. 

 

Fonte: Elaboração dos autores (2018). 
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Embora, a maioria dos participantes demonstrasse um 

bom grau de instrução escolar; quanto ao uso adequado do 

medicamento, foi observado frequente relato de 

automedicação. Na pesquisa realizada por Arrais e 

colaboradores (2016), constatou-se uma prevalência de 

automedicação na população brasileira de 16,1% (IC95% 

15,0–17,5); maior no sexo feminino, na faixa etária entre 20-39 

anos, entre os indivíduos que declararam ser de raça indígena 

e amarela e com um nível de escolaridade igual ou maior que 

12 anos de estudos. 

No entanto, a principal fragilidade apresentada estava 

relacionada ao fato de como armazenar em domicílio e de que 

forma descartar os medicamentos, pois realizavam o descarte 

de maneira inadequada, onde os principais locais eram ou no 

lixo comum ou no vaso sanitário. A orientação realizada pelos 

participantes sempre convergia para o tema de descarte.  

Segundo o estudo realizado por Ramos e colaboradores 

(2017), 80,7% dos participantes declararam nunca ter recebido 

informação sobre o descarte adequado de medicamentos. 

Com relação à opção do local de descarte de medicamentos, 

20,2% consideram seu último descarte como sedo adequado.  

Desta maneira, o desconhecimento do descarte correto 

e a falta de instruções são fatores que corroboram para o 

aumento da toxidade ao meio ambiente e o alcance de sua 

concentração nos ecossistemas (persistência ambiental), que 

está relacionado com o tempo de permanência do resíduo no 

ambiente devido à sua resistência (VAZ; FREITAS; 

CIRQUEIRA, 2011). 
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Os participantes foram incentivados a praticar o 

descarte adequado dos medicamentos, orientados a buscar 

estes locais que fazem este recolhimento em seu município, 

como Unidades de Saúde, farmácias comunitárias o que se 

tornou um dos pontos positivos durante o feedback dos 

atendimentos. 

Dessa maneira é possível observar que a cadeia de 

suprimento da indústria farmacêutica até o momento não 

possui total aderência à Política Nacional de Resíduos Sólido 

(PNRS) criado pelo governo, tanto em relação ao fabricante 

quanto ao varejo, o qual alega margens de lucro baixas e alto 

custo operacional, o que inviabilizaria adicional custo, caso 

esses entes fossem responsáveis pelas coletas e separações 

dos resíduos gerados pelos consumidores finais. (LUNA & 

VIANA, 2019).  

Tanto as informações prestadas quanto às atividades 

educativas oferecidas, foram marcadas por momentos de 

interação e comunicação mútua com os participantes, além de 

contribuir efetivamente no esclarecimento de dúvidas acerca 

de medidas preventivas de agravos à saúde, 

Tendo em vista, a importância atribuída pelos 

participantes após o atendimento, foi possível constatar que as 

informações e orientações prestadas sejam por um estudante 

de graduação da área da saúde ou pelo próprio profissional, 

se tornam uma importante ferramenta promotora tanto no 

sucesso do tratamento farmacológico quanto na adesão 

terapêutica do paciente. 
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Ao final, foi disponibilizado material educativo em formato 

de folders sobre o uso racional de medicamentos, com 

propósito de fixar os conhecimentos repassados, bem 

como favorecer a divulgação de informações para 

familiares e vizinhos e até mesmo para os próprios 

profissionais de saúde que os acompanham. 

CONCLUSÃO 

Diante dos hábitos, a rotina e os conhecimentos da 

população-alvo da ação extensionista, foi percebido que a 

automedicação, o aumento do consumo dos medicamentos e 

a carência de informações sobre o uso racional de 

medicamentos independem do nível de escolaridade, 

econômico e social. 

Dentre eles, as intoxicações no que tange ao uso 

inadequado, o aumento de despesas por parte da esfera 

governamental na aquisição de mais medicamentos referindo-

se ao armazenamento inadequado e o desenvolvimento de 

bactérias patológicas resistentes juntamente com a poluição 

de rios e lagos remetendo ao descarte inadequado, sendo 

todas essas consequências do baixo conhecimento e 

propagação de informações claras e precisas sobre o uso 

racional dos medicamentos, independente da condição 

socioeconômica da população.  

Desta forma, a ação realizada contribuiu para o 

esclarecimento de dúvidas acerca de medidas preventivas de 

agravos à saúde e a administração de medicamentos, 
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permitindo garantir a efetividade na terapia com o 

medicamento e a importância da adesão terapêutica. 

A discussão e divulgação deste tema foram de grande 

impacto não somente na formação do estudante de saúde, 

mas também para a população, visto que o consumo do 

medicamento ele é diário, os riscos a exposição também, 

então, formar profissionais de saúde que entendam este 

processo e colaborem em suas futuras unidades para que 

estas informações alcancem a população, que cada um 

multiplique a forma correto de tomar, guardar e descartar o 

medicamento passa a ser uma grande responsabilidade social. 

Por fim, as atividades educativas foram marcadas por 

momentos de interação e boa comunicação entre os 

participantes e, além disso, os estudantes puderam neste 

momento, também se desenvolver e aprender diante dos 

casos práticos vivenciados e discussões sobre o uso correto 

de medicamentos.  
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RESUMO: Com o progresso tecnocientífico observado na área 
da saúde, os medicamentos destacam-se no tratamento de 
diversas enfermidades. Ademais, com a complexidade e a 
multiplicidade das informações necessárias para a atenção a 
saúde da população, evidencia-se a importância de um Centro 
de Informação sobre Medicamentos, uma vez que este é uma 
das estratégias que promovem o uso racional de medicamentos 
e a redução de morbidades causados por estes. Nesse 
contexto, o presente estudo teve por objetivo elaborar os 
documentos necessários para a implementação do Centro de 
Informação sobre Medicamentos na Universidade Federal da 
Paraíba. Trata-se de um estudo descritivo e documental, do tipo 
relato de experiência realizado no Centro de Informação sobre 
Medicamentos na Universidade Federal da Paraíba. Foram 
elaborados o Manual de Procedimentos Operacionais Padrão, 
formulários, e fluxogramas, além de ser estabelecido o escopo 
de atividades do serviço. Pode-se concluir que após a 
implantação completa de todas as atividades, o serviço poderá 
beneficiar um grande número de usuários ao dar suporte à 
tomada de decisão de diversos profissionais e gestores da área 
de saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos, os medicamentos tornaram-se 

ferramentas essenciais no âmbito terapêutico, contribuindo 

para a melhoria da qualidade e da expectativa de vida da 

população. Tal fato foi resultado do progresso científico e 

tecnológico na área da saúde, como também da elucidação da 

patogênese de diversas enfermidades (MONTEIRO; 

LACERDA, 2016). 

Nesse contexto, a indústria farmacêutica vem buscando 

o desenvolvimento de novos medicamentos mais potentes e 

com a minimização de efeitos indesejáveis. Observa-se 

também novos empregos de medicamentos já vigentes em 

outras doenças com a finalidade de obter opções terapêuticas 

mais eficazes (HOUD; BERKOWITZ, 2015).  

Em contrapartida a estes fatos, têm-se observado o 

crescimento significante na quantidade de informações 

relacionadas aos medicamentos, o que desencadeia a 

necessidade de uma avaliação qualificada destas informações 

por parte dos profissionais, para que seja prestado um 

atendimento seguro e correto quanto a utilização desses 

produtos a população (MELO; CASTRO, 2017).  

A qualidade das informações sobre medicamentos é 

relevante visto que pode influenciar a maneira em que os 

mesmos são utilizados, interferindo no estado de saúde do 

usuário. Portanto, um medicamento deve sempre ser 
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acompanhado de informações apropriadas (MACEDO et al., 

2016).  

Dentro desse contexto, o uso irracional de medicamentos 

ocasionado pela falta de informações, exerce impactos 

econômicos para os serviços de saúde (COELHO; PINHEIRO; 

MAGARINOS-TORRES, 2014). Estima-se que o custo médio 

no tratamento de indivíduos com morbidades relacionadas aos 

medicamentos é cerca de R$ 2.200 (dois mil e duzentos reais). 

Por ano, esse gasto chega  a aproximadamente 60 bilhões de 

reais para o sistema de saúde brasileiro (FREITAS, 2015; 

FREITAS, 2018). 

Desta forma, em virtude da quantidade e da 

complexidade das informações relacionadas aos 

medicamentos, o manejo dessas informações passa a 

representar um grande desafio para os profissionais da saúde 

(ROCHA, 2014; NICOLETTI et al., 2017).  

Assim, evidencia-se a importância dos Centros de 

Informação sobre Medicamentos (CIM) na atenção à saúde, 

tendo em vista que ao gerir essas informações, esse serviço 

soluciona problemas concretos relacionados ao uso de 

medicamentos. 

O CIM tem por finalidade fornecer informações técnico-

científicas de qualidade, objetivas, atualizadas, imparciais e de 

modo eficiente e ágil referentes aos medicamentos 

(ALMAZROU; SHERAZ; ALZHANI, 2017). Além de que a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que os 

Centros de Informação sobre Medicamentos estão entre as 

atividades efetivas que promovem o uso racional de 

medicamentos (REDE BRASILEIRA DE CENTRO E 
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SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS, 

2015). 

Na Paraíba existem dois Centros de Informação sobre 

Medicamentos, sendo um localizado no Hospital Universitário 

Lauro Wanderley em João Pessoa, e o outro funciona no 

Hospital Fundação Assistencial da Paraíba (FAP) na cidade de 

Campina Grande (UEPB, 2014).  

O Centro de Informação sobre Medicamentos da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) foi implantado a 

partir de um programa de extensão do curso de Farmácia 

vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

em 2008, no qual executa atividades relacionadas ao 

fornecimento de informações seguras e corretas acerca de 

medicamentos utilizados em diversos tratamentos clínicos. 

Atualmente, o programa inclui discentes dos cursos de 

Farmácia, Fisioterapia e Enfermagem (UEPB, 2014).  

Já o Centro de Informação de Medicamentos da Paraíba 

(CIM/PB) que funcionava no Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW), foi fundado em 1997, por meio da parceria 

realizada entre o Departamento de Ciências Farmacêuticas da 

UFPB, Conselho Regional de Farmácia da Paraíba e o Hospital 

Universitário Lauro Wanderley. No entanto, atualmente este 

centro encontra-se desativado. O CIM/PB estava vinculado a 

Divisão de Farmácia e Bioquímica/HULW, no qual desenvolvia 

ações de informações passivas e ativas visando a promoção do 

uso racional de medicamentos com sua equipe composta por 

farmacêuticos e discentes de farmácia (CIM PARAÍBA, 2011). 

Diante da realidade exposta e a importância desse 

serviço, evidencia-se a relevância da implementação do Centro 

de Informação sobre Medicamentos da Universidade Federal 



IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS 

NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

 
 

da Paraíba, visto que por meio de suas atividades, poderá 

contribuir para o uso racional e seguro dos medicamentos, além 

de fomentar a formação de estudantes e profissionais da saúde 

para atuar na área de informação sobre medicamentos. 

Assim, este trabalho teve por objetivo elaborar os 

documentos necessários para a implementação do Centro de 

Informação sobre Medicamentos na Universidade Federal da 

Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo consiste um estudo descritivo e 

documental, do tipo relato de experiência acerca da 

implementação do Centro de Informação sobre Medicamentos 

na Universidade Federal da Paraíba. 

Este estudo foi realizado no Centro de Informação sobre 

Medicamentos na Universidade Federal da Paraíba – Campus 

I, localizado no município de João Pessoa – PB. 

O Campus I da Universidade Federal da Paraíba é 

amplo, sendo constituído por treze centros de ensino, assim 

como ações de ensino, pesquisa e extensão para os discentes 

e a comunidade. Ainda conta com um Centro de Referência em 

Atenção à Saúde (CRAS) no qual atende discentes e servidores 

da instituição, a Escola Técnica de Saúde, além de dispor do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley que oferta serviços de 

saúde em diversas especialidades médicas de referência para 

toda a população da Paraíba.  

Portanto, tendo em vista a dimensão da presente 

instituição, a extensão de suas atividades para a comunidade e 

a existência de apenas dois CIMs no Estado, evidencia-se a 
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importância da implementação do serviço na Universidade 

Federal da Paraíba, além de que a sua localização no ambiente 

universitário poderá favorecer a interação com outros grupos de 

pesquisa e atividades de ensino da instituição. 

Inicialmente, o projeto de extensão intitulado 

“Implantação do Centro de Informação sobre Medicamentos na 

Universidade Federal da Paraíba” foi submetido ao Fluxo 

Contínuo de Extensão. Com a aprovação deste, deu-se a 

elaboração dos documentos necessários para reger o 

funcionamento e a implantação do serviço de fato. 

Após a escrita dos documentos, estes foram revisados 

pelo coordenador do CIM, e por conseguinte foram 

devidamente inseridos no serviço. 

Este trabalho foi realizado consoante as Diretrizes das 

Atividades e Estrutura dos Centros de Informação sobre 

Medicamentos no SUS, de competência da Rede Brasileira de 

Centros e Serviços de Informação sobre Medicamentos 

(REBRACIM). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A implantação de um Centro de Informação de 

Medicamentos é relevante tendo em vista que suas atividades 

estão entre as estratégias efetivas para assegurar o uso 

racional de medicamentos, assim como oferece diversos 

benefícios terapêuticos e farmacoeconômicos aos serviços de 

saúde e a comunidade (LAGEL, 2014).  

Para sua efetuação, os CIMs devem estar estruturados 

adequadamente em termos organizacionais, incluindo o 

planejamento de atividades, instalações, capacitação do 
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pessoal, recursos financeiros e materiais (NICOLETTI et al., 

2017). 

O aspecto organizacional deste serviço é instaurado 

por meio de um marco normativo, que por sua vez consiste em 

um conjunto de documentos com regras, diretrizes, 

procedimentos e regulamentos necessários para a execução 

das atividades e o funcionamento de determinado serviço 

(BRASIL, 2017). 

A estruturação documental do CIM UFPB foi constituída 

a partir da elaboração de diversos documentos visando a 

organização das atividades e dos serviços ofertados. Esses 

documentos incluíram o Regimento Interno do CIM UFPB, um 

manual de Procedimentos Operacionais Padrão além de fichas 

e formulários. 

Silva (2002), afirma que a documentação das 

atividades consiste em um elemento essencial para a melhoria 

da qualidade dos serviços de informação sobre medicamentos.  

O Regimento Interno do CIM UFPB trata-se de um 

regulamento realizado com o intuito de organizar, otimizar e 

padronizar as atividades do Centro de Informações sobre 

Medicamentos da UFPB para que seja oferecido um 

atendimento rápido, eficaz e de qualidade. 

Este documento foi dividido em seis capítulos que 

abrangem as disposições iniciais, caracterização, 

responsabilidades, capital humano, organização interna e 

disposições finais. É ele que rege desde as atividades do CIM, 

até os cargos e funções, finalidades do serviço, processo 

seletivo para entrada e a estrutura física necessária.  

Segundo Brasil (2015), por meio do Regimento Interno 

é possível explanar a estrutura administrativa, organizacional e 
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todas as atividades funcionais do órgão. Assim, este documento 

é considerado importante para a consolidação da autogestão, 

visando o cumprimento das funções instituídas. 

O escopo de atividades desenvolvidas pelo CIM UFPB 

está descrito no Regimento Interno, e inclui todas as práticas 

descritas no Quadro 1. Tal escopo foi categorizado em práticas 

com produção de informações ativas, realização de 

informações reativas e outros.  

 

Quadro 1. Escopo de atividades desenvolvidas pelo CIM UFPB 

 

 

 

Informação ativa 

Ações de Educação em Saúde 

Boletim Eletrônico do CIM 

CIMFORMA 

Produção de pesquisas científicas 

Publicação semanal nas redes 

sociais do CIM 

Realização de eventos 

Seminários temáticos 

Informação passiva Emissão de informes técnicos 

Informação reativa 

Outros Farmacovigilância 

Participação em eventos científicos 

Fonte: Dados do autor (2019) 
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Os CIMs têm como principal objetivo viabilizar 

informações acerca dos medicamentos, no intuito de atender as 

necessidades de informações dos profissionais da saúde e da 

população (FLORES et al., 2018). 

  Segundo a REBRACIM (2015) os serviços de informação 

sobre medicamentos devem realizar, no mínimo, atividades de 

informação reativas para os profissionais da saúde ou 

população, produção e difusão de materiais informativos como 

boletins e notas técnicas, executar capacitações e educação 

em saúde e desenvolver ou participar de ações de investigação 

como pesquisas científicas. 

A informação reativa ou passiva, compreende em 

responder perguntas encaminhadas por profissionais da saúde 

e a população, assim como a elaboração de informes técnicos 

mediante a solicitação de profissionais dos serviços de saúde.  

Dentre as atividades de informações ativas, têm-se 

ações de educação em saúde, o Boletim Eletrônico do CIM, o 

CIMFORMA, produção de pesquisas científicas, publicação 

semanal nas redes sociais do CIM, realização de eventos e os 

seminários temáticos. 

As ações de educação em saúde abrangem oficinas, 

rodas de conversa, capacitações e outras atividades que 

propiciem a educação permanente em saúde objetivando a 

atualização dos profissionais da área, e, por conseguinte a 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde ofertados. Essas 

ações serão realizadas em instituições de ensino, em unidades 

de saúde e em espaços comunitários, tendo como público a 

população e os acadêmicos e profissionais da saúde.  

As ações de educação em saúde, segundo Mallmann e 

colaboradores (2015), são práticas que buscam a 
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transformação do modo de vida dos indivíduos, além de 

fomentar a construção de um indivíduo em estado permanente 

de aprendizagem, promovendo o desenvolvimento de suas 

capacidades individuais e coletivas com o objetivo de melhorar 

a qualidade de saúde da comunidade. 

O Boletim Eletrônico do CIM consiste em um periódico 

trimestral que apresenta uma síntese de temas relevantes e 

atuais, elaborados de maneira pormenorizada e fundamentada 

em extensa pesquisa bibliográfica. É constituído por um texto 

introdutório, informações técnicas, notícias, entrevistas, agenda 

de eventos e um campo de atualizações nos temas.  

Segundo Alves et al. (2018), os boletins informativos, são 

os principais meios de comunicação na área de saúde, sendo 

considerado um mecanismo relevante para a divulgação de 

informações.  

Por sua vez, o CIMFORMA é uma publicação de 

periodicidade mensal e de caráter conciso que traz atualizações 

contínuas acerca de temáticas importantes no contexto da 

Saúde Pública e que estejam relacionados aos medicamentos. 

A produção de pesquisas científicas constitui um dos 

requisitos mínimos para a efetivação de um Centro de 

Informações sobre Medicamentos. Tais pesquisas podem 

incluir estudos clínicos realizados em hospitais e estudos 

descritivos sobre a estrutura do serviço, bem como outros 

estudos relacionados com o uso de medicamentos como 

pesquisas de campo, documentais e revisões sistemáticas. 

A realização de eventos é uma atividade de abrangência 

maior, e que busca colocar à disposição de toda a comunidade 

acadêmica e profissionais da área, informações de qualidade 

sobre temáticas relevantes associadas ao uso de 
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medicamentos, por meio de workshops, palestras, 

treinamentos, fóruns e simpósios.  

Por fim, os seminários temáticos são apresentações 

semanais como estratégia para a atualização dos discentes. O 

escopo de temas dos seminários compreende desde classes de 

medicamentos ao seu uso clínico nas enfermidades e as 

novidades relacionadas a estes na prática clínica. Após a 

apresentação, há a participação dos integrantes com a 

discussão dos temas e o esclarecimento de possíveis dúvidas.  

Segundo Carbonesi (2014), o seminário configura-se 

como um importante instrumento para o desenvolvimento 

individual do sujeito, pois promove a interpretação de novos 

conhecimentos, a postura reflexiva e o senso crítico, que são 

elementos imprescindíveis para a construção da razão 

científica. 

A publicação semanal nas redes sociais do CIM consiste 

na constante produção de conteúdo e informações para que 

estas sejam divulgadas no site institucional e no Instagram®.  

As publicações no Instagram® são efetuadas 

semanalmente e compreendem a disposição de textos 

resumidos e relacionados com temas em evidência, no intuito 

de dispor de informações atualizadas e de consulta rápida. 

Outra característica dessa publicação é o provimento de 

imagens ilustrativas que são referentes ao tema e que tendem 

a chamar a atenção do público. Também são divulgados no 

instagram as informações dos eventos que o Centro oferta. 

Todo o conteúdo produzido pelo CIM UFPB é divulgado 

no seu website institucional, visto que a publicação por este 

meio eletrônico promove o maior acesso da população ao 
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conteúdo produzido, assim como atrai a atenção de um público 

maior.  

Ademais, a divulgação de toda a produção ativa será 

realizada por meio eletrônico nas redes sociais do CIM UFPB, 

uma vez que Lôrdelo e Porto (2015) afirmam que a internet é o 

veículo de circulação de informação mais utilizado atualmente, 

e ainda possibilita a interação dos indivíduos de espaços 

distintos em um diálogo atualizado. 

As outras atividades realizadas pelo CIM UFPB incluem 

a prática da farmacovigilância e a participação em eventos 

científicos com a elaboração de trabalhos científicos para 

apresentação. Vale salientar que a farmacovigilância consiste 

em uma atividade que ainda não está em funcionamento no 

presente Centro. 

De acordo com Francelino et al. (2018), a 

farmacovigilância trata-se das atividades referentes à detecção, 

avaliação, compreensão e prevenção das reações adversas e 

outros problemas relacionados aos medicamentos, sendo 

importante para garantir a segurança, eficácia e qualidade 

desses produtos. 

Para instalação do CIM estão elencados alguns recursos 

mínimos referentes ao gerenciamento do espaço físico, 

mobiliário, fontes de informação e recursos humanos 

habilitados para assegurar seu funcionamento adequado 

(REDE BRASILEIRA DE CENTROS E SERVIÇOS DE 

INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS, 2015). Assim, a 

partir da elaboração dos Regimento Interno, também foram 

determinados os recursos mínimos necessários para o 

funcionamento do CIM UFPB. 
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O recurso humano do CIM UFPB deve ser constituído 

por um professor coordenador vinculado ao Departamento de 

Ciências Farmacêuticas, um farmacêutico habilitado no âmbito 

de informações sobre medicamentos e um corpo funcional 

formado por discentes do curso de saúde e farmacêuticos 

colaboradores. As atribuições de cada cargo estão 

representadas no Quadro 2. 

Atualmente os recursos humanos do CIM UFPB são 

compostos por um docente vinculado ao Departamento de 

Ciências Farmacêuticas que é o coordenador do centro, e por 

um corpo funcional contando com a colaboração de dois 

farmacêuticos e dezessete discentes do curso de Farmácia.  

 

Quadro 2. Atribuições da equipe integrante do CIM UFPB 

Coordenação e farmacêutico 

habilitado 

Corpo funcional  

- Coordenar, planejar, 

organizar e gerenciar todas as 

atividades que serão 

executadas pelo serviço; 

 

- Implantar e avaliar os 

Procedimentos Operacionais 

Padrões referentes ao 

funcionamento do serviço; 

 

- Supervisionar o fornecimento 

de informações; 

 

- Elaborar informes e 

publicações do Centro; 

 

- Manter atualizadas e 

organizadas as fontes de 

informação; 

 

- Participar da elaboração 

de informações conforme 

solicitações; 

 

- Participar das atividades 

promovidas pelo serviço. 
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- Representar o CIM/UFPB 

frente a administração do 

Curso de Farmácia; 

 

- Promover, planejar e 

participar de projetos de 

pesquisa no serviço; 

 

- Promover e supervisionar 

para que todos os dados do 

CIM estejam registrados. 

 

Fonte: Dados do autor (2019) 

 

Em relação ao espaço físico, o CIM UFPB deve ter uma 

sala com o tamanho entre 30m2 a 32 m2. Além de que deve 

dispor de um mobiliário mínimo para escritório, com mesas, 

cadeiras, estantes, arquivos, computadores com acesso à 

internet, impressora e linha telefônica exclusiva, conforme 

preconizado pelas Diretrizes do REBRACIM. 

Por fim, esse Centro deve contar com fontes de 

informações primárias, secundárias e terciárias (Quadro 3), de 

forma impressa ou eletrônica, organizados em um sistema que 

auxilie a localização e o arquivamento das informações. Toda a 

bibliografia deve seguir os padrões internacionais definidos pela 

OMS, United Kingdom Medicines Information, Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria e outros centros de 

informação de medicamentos.  
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Quadro 3. Fontes de informações mínimas necessárias para o 

CIM UFPB 

Fonte primária Fonte secundária  Fonte terciária 

- Artigos de jornais 
médicos e de 
terapêutica (Annals of 
Internal Medicine, 
British Medical 
Journal, Lancet); 
 
- Artigos de jornais de 
Medicamentos, 
Farmacologia e 
Toxicologia (British 
Journal of Clinical 
Pharmacology; 
Clinical Pharmacology 
and Therapeutics 
Drugs; European 
Journal of Clinical 
Pharmacology) 
 
 - Artigos de jornais de 
Farmácia (American 
Journal of Hospital 
Pharmacy; Annals of 
Pharmacotherapy; 
Clinical Pharmacy) 
 
- Boletins (Boletim da 
Ordem de 
Farmacêuticos de 
Portugual, Boletim 
Farmacoterapêutico) 
 

- Cochrane Library: 
Banco de revisões 
bibliográficas e 
sistemáticas  
 
- Excerta Medica 
DataBASE 
(EMBASE): Contém 
resumos de literatura 
biomédica 
internacional. 
 
- Medline/Pubmed: 
Base de dados com 
artigos de diferentes 
áreas da saúde. 
 
- Truven Health 
Analytics Micromedex: 
base de dados sobre 
medicamentos 
 
- EBSCO Dynamed: 
Base de dados sobre 
medicamentos 

- Livros e textos 
bases  
(Goodman e 
Gilman, Merck 
Index, Drug 
Interactions, 
Handbook of 
Injectable Drugs, 
Pediatric & 
Neonatal Dosage 
Handbook, Herbal 
Medicines, 
Tratado de 
Fitomedicina, 
Drug Information 
Handbook). 
 

Fonte: ADAPTADO de REBRACIM (2015) 
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Por sua vez, o manual de procedimentos operacionais 

padrão traz informações sobre os processos a serem seguidos 

para a execução do escopo de atividades do CIM UFPB. Este 

documento contém todos os fluxogramas, formulários e 

descrição da rotina do serviço. 

De acordo com o Manual de Padronização de POPs da 

EBSERH (2014), os manuais de procedimentos de operações 

padrões são documentos indispensáveis para que qualquer 

serviço seja exercido com qualidade e eficiência, atendendo 

aos critérios técnicos e regulamentação pertinentes.  

Este manual possibilita o trabalho harmônico e 

padronizado entre os integrantes do CIM, fornecendo 

fundamentos para a avaliação do desempenho individual e 

coletivo do centro. 

Outro aspecto importante dentro da organização de um 

Centro de Informações sobre Medicamentos é o registro e o 

arquivamento de informações. Informações como dados do 

solicitante, resposta elaborada e bibliografia utilizada devem ser 

documentadas.  

Já para o ordenamento das atividades realizadas foram 

utilizados relatórios e o arquivamento de todo o material 

instrucional criado. Todas essas informações são arquivadas 

em formato impresso e digital. 

Por fim, no intuito de organizar os procedimentos 

relacionados a informação reativa, foram elaboradas as fichas 

de solicitação de informação e a ficha de consulta. Na ficha de 

solicitação de informação há os campos para preenchimento 

dos dados do solicitante, número da consulta e o atendente, 

dentre o registro de outras informações sobre o caso clínico. Tal 
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formulário será utilizado para o registro de atendimentos das 

informações reativas.  

A ficha de consulta está relacionada ao arquivamento 

de dados referentes a resposta enviada pelo CIM após o 

recebimento do pedido e a consulta bibliográfica. Esse 

formulário abarca desde a natureza da consulta até o problema 

de saúde/medicamento consultado, sua classificação pela ATC, 

a resposta enviada, o tempo e o meio de resposta utilizado. 

 

CONCLUSÕES  

 

No que tange a estruturação documental do CIM UFPB, 

foram elaborados o Regimento Interno, o manual de 

procedimentos operacionais padrão e formulários para a 

atividade de Informação Reativa.  

A estruturação organizacional incluiu o organograma do 

serviço, o escopo de atividades desenvolvidas e os recursos 

mínimos necessários para o funcionamento adequado do CIM 

UFPB. 

Além de que o escopo de atividades do Centro de 

Informações sobre Medicamentos compreendeu ações de 

educação em saúde, informação reativa, realização de eventos, 

pesquisas científicas, participação em eventos científicos, 

farmacovigilância e atividades de informação passiva como 

seminários, o Boletim Eletrônico do CIM e o CIMFORMA. 

Os requisitos mínimos necessários para o funcionamento 

do CIM UFPB abrangeram três principais campos que foram os 

recursos humanos, espaço físico e recursos materiais, e as 

fontes de informações sobre medicamentos. 
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RESUMO: Os antimicrobianos são uma classe de fármacos 
utilizados para o tratamento de doenças infecciosas, que 
diferem uns dos outros quanto as suas propriedades físicas, 
químicas, farmacológicas, no espectro e mecanismo de ação. 
É sabido que cresceu no Brasil e no mundo, o uso irracional de 
antimicrobianos, culminando no surgimento da resistência 
bacteriana, que  é definida como uma resposta adaptativa de 
bactérias contra efeitos nocivos ou letais aos quais são 
expostas. Nesse aspecto, uma das abordagens para combater 
esse problema é o desenvolvimento de programas de 
gerenciamento de uso de antimicrobianos. O presente trabalho 
teve como objetivo estudar a resistência aos antimicrobianos e 
importância do programa de gerenciamento para o uso racional 
de antimicrobianos – stewardship. Percebe-se que a 
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implantação de programas de gestão de antimicrobianos obteve 
sucesso na adequação do uso de antimicrobianos, com ajustes 
de posologia, mudança na via de administração, término de 
tratamento e redução de internações, promovendo uma melhor 
qualidade de vida ao paciente e a redução de espécies 
resistentes aos antimicrobianos. Ressalta-se a importância de 
um uso racional dos antimicrobianos, uma prescrição adequada 
com base em um diagnóstico correto, e a necessidade da 
implantação do programa de gestão de antimicrobianos nos 
serviços de saúde, objetivando um melhor tratamento, a 
redução de cepas resistentes e uma melhor qualidade de vida 
ao paciente.  
Palavras chave: Resistência/resistance; 

Antimicrobianos/antibiotic; Uso Racional e Stewardship 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os antimicrobianos são uma classe de fármacos 

utilizados para o tratamento de doenças infecciosas, que 

diferem uns dos outros quanto as suas propriedades físicas, 

químicas, farmacológicas, no espectro e mecanismo de ação. 

(BAPTISTA, 2013). A introdução destes fármacos no 

tratamento de infecções bacterianas reduziu de forma 

consideravel o número de mortes causadas por doenças 

infecciosas, representando um dos avanços mais significativos 

da medicina moderna (RICE, 2008).   

Existem critérios muito importantes que devem ser 

considerados para que a terapia de doenças bacterianas com 

antimicrobianos venha a ser eficaz, como a necessidade de que 

um alvo exista dentro da célula bacteriana, a concentração do 

antimicrobiano alcance o alvo em quantidade suficiente e não 
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ocorra a inativação ou modificação estrutural do fármaco 

(COSTA, 2016). 

Segundo Batista (2013), o antimicrobiano ideal necessita 

de um alvo seletivo, ter uma ação rápida (bactericida ou 

bacteriostática), ter um estreito espectro de ação, de forma a 

não afetar a microbiota normal, apresentar um baixo nível tóxico 

e níveis terapêuticos elevados, com poucas reações adversas, 

variadas vias de administração, boa distribuição no local de 

infecção e ser um antimicrobiano que apresente uma boa 

relação custo/eficácia (MILLER;MUNITA;ARIAS,2014). 

É sabido que o desenvolvimento de novas drogas é uma 

atividade que desafia a ciência e a indústria farmacêutica, 

havendo uma diminuição no avanço da produção de novos 

antimicrobianos eficazes frente a bactérias multirresistentes. 

Concomitantemente, cresceu no Brasil e no mundo, o uso 

irracional de antimicrobianos, seja por automedicação,  

incerteza no diagnóstico,  não adesão à terapêutica por parte 

dos pacientes ou pelos erros de prescrição/medicação (BLAIR 

et al,2015 (CHWARTZ et al, 2019). 

A ocorrência do erro de medicação é diferenciada ao 

longo de todo o processo de utilização e estima-se que a 

frequência desse evento com antimicrobianos varia de 4,9% a 

39% (RISSATO, 2005). Tal informação é preocupante, pois os 

antimicrobianos representam uma das formas de tratamento 

mais utilizadas pela população, sendo responsáveis por uma 

parcela elevada dos gastos com medicamentos. Assim, a 

utilização inadequada destes fármacos constitui um dos 

principais fatores associados ao aparecimento de bactérias 

resistentes aos antimicrobianos e sua disseminação, tanto no 
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ambiente hospitalar, como em ambientes extra-hospitalares, 

resultando em infecções de difícil tratamento, as quais possuem 

um impacto direto na saúde pública mundial (SANTOS, 2018).  

A resistência bacteriana aos antimicrobianos pode ser 

definida como uma resposta adaptativa de bactérias contra 

efeitos nocivos ou letais aos quais são expostas. E essa 

resposta pode se dar por dois principais mecanismos genéticos: 

as mutações em genes constitutivos e a aquisição de genes de 

resistência pela ação de elementos genéticos móveis 

(BERTONCHELI,2008).  

Didaticamente, os principais mecanismos de resistência 

foram divididos de acordo com a forma de inativação do 

antimicrobiano: produção de enzimas que degradam ou 

modificam os antimicrobianos (degradação dos beta-lactâmicos 

pelas enzimas beta-lactamases), redução de permeabilidade da 

membrana externa que dificulta e muitas vezes até impede a 

entrada do antimicrobiano na célula (resistência ao imipenem 

em Pseudomonas aeruginosa), hiperexpressão de sistemas de 

efluxo que expelem o antimicrobiano da célula bacteriana 

(resistência às tetraciclinas em Enterobacteriaceae) e alteração 

do sítio de ligação do antimicrobiano (resistência à meticilina em 

Staphylococcus aureus) (MILLER;MUNITA;ARIAS,2014).  

Os bacilos gram-negativos, ganham destaque entre os 

microrganismos para os quais a opções de antimicrobianos 

ativos vem diminuindo consideravelmente (NORDMANN,2014). 

principalmente relacionado a inativação enzimática pela 

produção de beta-lactamases (WELLINGTON et al., 2013).  

Esta família de enzimas teve uma grande evolução nas 

últimas décadas, sendo inicialmente descritas as beta-
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lactamases do tipo TEM e SHV (HAWKEY, 2008). No entanto, 

após a introdução das cefalosporinas de amplo espectro, houve 

a emergência de bactérias como Klebsiella spp e Escherichia 

coli produtoras de beta-lactamases de espectro estendido 

(ESBL). Estas enzimas, como as CTX-M, são capazes de 

hidrolisar cefalosporinas de terceira geracão e 

monobactâmicos, e se disseminaram mundialmente entre 

diversos gêneros de bacilos gram-negativos). O uso extensivo 

de carbapenêmicos para o tratamento de infecções  por 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter 

baumannii multiresistentes levou ao aparecimento de enzimas 

mediadas por plasmídios, chamadas de carbapenemases, 

podendo inativar penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos e 

carbapenêmicos. Várias famílias de carbapenemases já foram 

descritas, tendo destaque as metalo-beta-lactamases IMP 

(imipenemase), VIM (Verona integron-encoded) e NDM-1 (New 

Delhi metalo-betalactamase-1) e a serino-beta-lactamase KPC 

(Klebsiella pneumoniae carbapenemase), disseminadas 

mundialmente nos dias atuais (BUSH, 2010; BUSH, 2011; 

RICE,2012; MUNOZ-PRICE, 2015). 

Estes microrganismos apresentam grande capacidade 

de acumular mutações e adquirir determinantes de resistência 

por transmissão horizontal de genes, levando ao surgimento de 

bacilos gram-negativos resistentes a outras classes de 

antimicrobianos, como as quinolonas e os aminoglicosídeos, ou 

mesmo a todos os antimicrobianos disponíveis para o 

tratamento de infecções (WELLINGTON et al, 2013; 

FISHER;MOBASHERY, 2016). 
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No entanto, não se pode ignorar a evolução da 

resistência aos antimicrobianos nas bactérias gram-positivas, 

onde a espécie S. aureus, Streptococcus pneumoniae e o 

gênero Enterococcus apresentam problemas crescentes de 

resistência aos antimicrobianos, causando infecções 

associadas à saúde e na comunidade (HAWKEY, 2009; 

CORNICK, 2012). 

Em relação ao S. aureus, a introdução da meticilina e de 

outras penicilinas semi-sintéticas, trouxe uma solução para as 

bactérias produtoras de penicilinases e que muitas vezes 

também eram resistentes a outros antimicrobianos. Mas em 

pouco tempo, surgiram amostras de S. aureus resistentes à 

meticilina (MRSA), pela aquisição de um elemento genético 

chamado SCCmec (Staphylococcal Cassete chromosome mec) 

(JOHNSON;WOODFORD, 2013). Diversos clones de MRSA 

circulam mundialmente, causando infecções associadas a 

serviços de saúde e comunitárias (CHAMBERS, 2009; ALM, 

2014).  

A resistência aos beta-lactâmicos, e principalmente as 

penicilinas semi-sintéticas, se dá pela alteração nas proteínas 

ligadoras de penicilina (PBPs). Este mecanismos de resistência 

aos beta-lactâmicos também pode ser observado em bactérias 

como, S. pneumoniae e Enterococcus spp. (TAWFIQ et al, 

2015). 

O gênero Enterococcus, apesar de apresentar baixa 

virulência, esta relacionado a infecções em pacientes 

imunodeprimidos, particularmente naqueles submetidos a 

tratamentos prévios com antibimicrobianos, estando 

atualmente relacionados a infecções de difíceis tratamento 
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(CATTOIR, 2013). Este fato está relacionado ao aparecimento 

e disseminação de bactérias resistentes a vancomicina, os  

VRE (Enterococcus resistentes a vancomicina) no mundo todo 

(MILLER, 2014).  

A resistência bacteriana aos antimicrobianos é um 

problema crescente de saúde pública em todo o mundo, 

resultando em uma maior taxa de morbidade e mortalidade. 

Além disso, mesmo que indiretamente, a emergência da 

multirresistência aos antimicrobianos atinge também a 

economia mundial, uma vez que exige um aumento de custo e 

tempo para o tratamento de infecções, ultrapassando 1,6 

bilhões de dólares (WHO, 2015; O´Neill, 2014 ;HADDAD, 2019). 

Estima-se que com o aumento progressivo da resistência, 10 

milhões de pessoas morreriam anualmente de infecções 

causadas por bactérias multirresistentes. Isso causaria uma 

perda econômica global de 60-100 trilhões de dólares (US$) até 

2050 (O'neill, 2014 e WHO, 2015).  

Os antimicrobianos são a segunda classe de 

medicamentos mais utilizada em hospitais e responsáveis por 

20 a 50% das despesas hospitalares com medicamentos, além 

de serem também prescritos em larga escala a nível 

ambulatorial. Este amplo uso pode afetar significativamente 

tanto a microbiota do indivíduo quanto a do ambiente hospitalar, 

havendo uma disseminação cada vez maior para o ambiente 

extra-hospitalar (STANDIFORD et al, 2012; SICK et al, 2013; 

Brinkac et al, 2017). 

Conforme a OMS/ONU, aproximadamente 10 milhões de 

pessoas podem morrer até 2050 vítimas de doenças 

rrelacionadas a resistência bacteriana, além da repercussão na 
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economia mundial.  Estima-se que até o ano de 2030, o 

fenômeno caracterizado como resistência bacteriana 

ocasionará um quadro de pobreza em 24 milhões de pessoas. 

Ademais, destacam-se nesse cenário as infecções do trato 

urinário,respiratório e infecções sexualmente transmissíveis 

terem um difícil ou impossível tratamento, aumentando a taxa 

de morbimortalidade populacional (IACG, 2019). 

Nesse aspecto, uma das abordagens para combater 

esse problema é o desenvolvimento de programas de 

gerenciamento de uso de antimicrobianos. A implementação 

desses programas, visa aumentar a qualidade de vida do 

indivíduo, garantir bons resultados clínicos do uso de 

antimicrobianos, minimizando suas reações adversas e 

objetivando a redução de gastos para os serviços de saúde 

(MALANI et al, 2013; TAWFIQ et al,2015). 

O programa de gerenciamento para o uso racional de 

antimicrobianos (Stewardship-“administração”), consiste em um 

conjunto de ações como utilização de protocolos clínicos, 

adoção de boas práticas de prescrição, auditoria prospectiva de 

prescrição, readequação da terapia a análise técnica das 

prescrições pela farmácia, que objetivam o controle do uso 

desses medicamentos nos serviços de saúde, perpassando 

desde o diagnóstico, a seleção, prescrição e dispensação 

adequados, as boas práticas de diluição e administração, além 

da auditoria e do monitoramento das prescrições, bem como a 

educação dos profissionais e pacientes. Ademais, se faz 

necessário a tomada de medidas preventivas e 

intervencionistas, de forma a obter resultados com mínimo risco 

para o paciente (BRASIL, 2017). 
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A Implementação do Stewardship necessita de alguns 

elementos para seu bom funcionamento, são eles: apoio da 

direção do hospital, definição de responsabilidades de todos os 

profissionais envolvidos, educação em saúde, desenvolvimento 

de ações para melhoras a prescrição de antimicrobianos, 

monitoramento do programa e divulgação dos resultados 

(MILLER;MUNITA;ARIAS, 2014). 

A direção do hospital deve nomear uma gestão 

responsável pelas medidas políticas e normativas, bem como 

do monitoramento e propostas de melhoria dos resultados do 

programa. Essa gestão acima citada deve ter um representante 

da direção, CCIH, equipe médica, equipe de enfermagem, 

farmácia clínica, laboratório de microbiologia, tecnologia de 

informação e coordenadores de setores estratégicos (UTI, 

Centro cirúrgico, clínica médica, emergência, etc). Os 

representantes da CCIH e equipe médica que compõem o time 

gestor devem, de preferência, ser infectologistas. Na ausência 

deste, o representante pode ser um outro profissional na área 

da saúde, desde que tenha conhecimento na área de doenças 

infecciosas e uso de antimicrobianos (ANVISA, 2017). 

Apesar das várias orientações e recomendações para a 

implementação destas estratégias de prevenção e controle, as 

taxas de resistência aos antimicrobianos continuam elevadas. 

Isto pode ser explicado pelo fato de que, para serem eficazes, 

estas estratégias devem estar adaptadas ao contexto social, 

econômico, educacional e cultural onde estão inseridas 

(MALANI et al, 2013). 

Diante das considerações acima citadas, se faz 

necessário um estudo sobre a resistência aos antimicrobianos 
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e a implantação do programa de gerenciamento Stewardship, 

com o objetivo de analisar a situação desse cenário tão 

presente e comum na sociedade.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo consiste em uma revisão bibliográfica 

realizada em fonte eletrônica acerca da Resistência aos 

Antimicrobianos e Importância do Programa de Gerenciamento 

para o Uso Racional de Antimicrobianos – Stewardship : Uma 

Revisão de Literatura. Como critérios de inclusão, estão os 

estudos nacionais e internacionais, em português ou inglês, a 

nível hospitalar, que abordem a Resistência aos 

Antimicrobianos e Importância do Programa de Gerenciamento 

para o Uso Racional de Antimicrobianos nos últimos 10 anos. 

Após esse processo, foram excluídas as publicações que não 

estavam consoantes com os critérios de inclusão supracitados, 

que não apresentaram resposta quanto ao tema, que 

abordavam o assunto, mas no entanto não estavam dentro do 

período de tempo estimado. A busca nas bases de dados foi 

realizada utilizando-se palavras chave cadastradas nas bases 

de dados selecionadas.  

 As palavras chave elencadas para a busca 

compreenderam: resistência /  resistance, antimicrobiano / 

antibiotic / antimicrobial e stewardship. A busca foi efetuada por 

meio das principais bases de dados que incluíram: Pubmed, 

SciELO, Science Direct, Google Acadêmico e o Periódicos da 

CAPES. Todos os artigos selecionados estavam disponíveis na 

forma de texto completo e online.  Os documentos que foram 
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lidos inicialmente totalizaram 67, no entanto 46 não 

corresponderam a pelo menos um critério de inclusão, 

resultando em  21 documentos utilizados na presente pesquisa, 

respondendo a todos os critérios de inclusão. Este estudo 

cumpriu com o preconizado pela Norma Brasileira 

Regulamentadora   - NBR nº 6023, no qual estabelece o uso 

correto de referências bibliográficas.  Nesse sentido, este 

estudo não oferece nenhum risco à sociedade visto que possui 

exclusivamente finalidade científica e sua coleta de dados não 

tem o envolvimento de indivíduos. Portanto, todos os autores 

utilizados nesta pesquisa foram devidamente citados e 

referenciados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A resistência bacteriana aos antimicrobianos é um 

problema de saúde pública mundial associado a diversos 

fatores, e considerada um dos maiores desafios nos sistemas 

de saúde atualmente (O’Neill, 2014). Estima-se que cerca de 

700 mil mortes sejam causadas anualmente por bactérias 

resistentes aos antimicrobianos. De acordo com o Fórum 

Econômico Mundial a resistência bacteriana aos 

antimicrobianos é uma das grandes ameaças à saúde humana 

e, sem uma mudança na abordagem para conter este problema, 

até 2050, a resistência bacteriana aos antimicrobianos poderá 

ocasionar mais mortes que o câncer, colocando em cheque a 

segurança da economia mundial (O’Neill, 2014; WEF, 2018). 

Estima-se que cerca de 70% das infecções hospitalares 

ocorrem por bactérias resistentes a um ou mais antimicrobianos 
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utilizados nos tratamentos atuais. Portanto, com a perspectiva 

de que nos próximos anos teremos uma grande disseminação 

de infecções não tratáveis, diversas organizações 

internacionais tem se mobilizado em torno deste tema com o 

intuito de desenvolver estratégias que possam reduzir os riscos 

de emergência e disseminação de doenças infecciosas, assim 

como entender a interface entre animais, humanos e ambientes 

nesta disseminação (CDC, 2013). 

Em 2013, o CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention) através de um documento classificou as principais 

bactérias e as resistências aos antimicrobianos associados a 

elas, em uma ameaça “Urgente”, “Grave” e “Preocupante. Em 

geral, as ameaças “urgentes” e “graves” exigem um maior 

monitoramento e atividades de prevenção.  

As bactérias classificadas como “urgentes”, são 

consideradas importantes problemas de saúde pública que 

requerem ações urgentes e agressivas para o controle de sua 

disseminação, pois apresentam resistência aos antimicrobianos 

de última escolha, assim como tem uma grande capacidade de 

transmissão destes determinantes de resistência. As bactérias 

classificadas como uma ameaça “grave” são assim chamadas 

por terem uma incidência na comunidade ainda baixa ou 

disponibilidade razoável de antimicrobianos ativos. No entanto 

elas merecem atenção, acompanhamento e prevenção, pois 

podem se tornar ameças “urgentes”. As bactérias classificadas 

como ameaças “preocupantes”, são as aquelas que possuem 

pouca ou baixa resistência aos antimicrobianos, havendo 

assim, várias opções terapêuticas para o tratamento de 

doenças por elas causadas. No entanto, estão relacionadas a 
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infecções graves necessitando monitoramento pois podem 

causar surtos (CDC, 2013). 

 
Tabela 1: Classificação segundo o CDC das bactérias 
resistentes aos antimicrobianos, segundo o nível de ameaça a 
saúde. 
 

Urgente 

Clostridium difficile 
Enterobacteriaceae: resistente aos 
carbapenêmicos 
Neisseria Gonorrhoeae: resistente às 
cefalosporinas  

Grave 

Acinetobacter spp. multirresistente 

Campylobacter  

Candida: resistente a fluconazol 

Enterobacteriaceae produtoras de ESBL 

Enterococcus spp.: resistente à vancomicina 

P. aeruginosa multirresistente 

Salmonella Typhi/não tifóide resistente Shigella 

spp. resistente 

S. aureus: resistente a meticilina (MRSA) 

S. pneumoniae resistente  

Mycobacterium tuberculosis (MDR and XDR) 

Preocupante 

S. aureus: resistente à vancomicina (VRSA) 

Streptococcus  do grupo A: resistente à eritromicina 

Streptococcus do grupo B: resistente à clindamicina  

Fonte: CDC, adaptado. 

 

Neste documento, foi demonstrado que a resistência aos 

carbapenêmicos por bactérias da família Enterobacteriaceae 

constituem um dos mais importantes problemas de saúde 

pública, necessitando de ações urgentes para o controle de sua 

disseminação. Estima-se que nos Estados Unidos da América 

(EUA), a cada ano haja cerca de 140.000 casos de infecções 

relacionadas à enterobactérias, sendo que desses, 9.300 são 
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causados por bactérias resistentes aos carbapenêmicos, e a 

cada ano cerca de 600 pacientes vão a óbito apenas pelas duas 

principais bactérias envolvidas, que são Klebsiella spp. e E. coli. 

O mesmo documento relata que cerca de 8% de todas as 

infecções nosocomiais foram causadas por P. aeruginosa e 

desses casos, aproximadamente 13% são por amostras 

resistentes à múltiplos antimicrobianos, além disso 400 mortes 

por ano são atribuídas a essa espécie bacteriana nos EUA 

(CDC, 2013; OLAITAN, MORAND & ROLAIN, 2014). 

Entre as bactérias gram-positivas, o MRSA e o 

Enterococcus faecium resistente a vancomicina, se encontram 

classificados como ameaças “graves”, com estimativas de 

>12.000 mortes por ano nos EUA. No entanto, eles ressaltam 

no documento, que os bacilos gram-negativos são 

particularmente preocupantes, porque estão se tornando 

resistentes a quase todos os antimicrobianos disponíveis para 

tratamento, sendo um desafio cada vez maior para as 

instituições de saúde. 

Os dados americanos vão de encontro ao apelo lançado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2014, indicando 

as situações mais emergentes, relacionadas com infecções 

causadas por P. aeruginosa, Enterobacteriaceae e S. aureus, 

para as quais já começam a faltar opções terapêuticas (WHO, 

2014). Isto porque, algumas destas bactérias podem apresentar 

mecanismos de resistência a praticamente todos os 

antibimicrobianos disponíveis. 

Recentemente, a OMS foi solicitada a desenvolver uma 

lista global de patógenos prioritários (PPL global), onde foi feito 

um levantamento das bactérias resistentes aos  
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antimicrobianos, com o intuito de priorizar a pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) de novos e eficazes antimicrobianos 

para o tratamento das infecções bacterianas. Assim, foram 

classificadas em três níveis de prioridade, “Crítica”, “Elevada” e 

“Moderada”. As bactérias consideradas “críticas”, são 

consideradas multirresistentes a antimicrobianos e estão na 

origem da maioria das infeções contraídas em hospitais, 

enfermarias e oriundas da utilização de aparelhos de ventilação 

mecânica ou cateter. Como prioridade “elevada”, estão aquelas 

bactérias responsáveis por infeções contraídas no ambiente 

hospitalar e resistentes a diversas classes de antimicrobianos, 

mas que ainda apresentam opções de tratamento. 

Classificadas como “moderadas” estão aquelas bactérias, que 

apesar de apresentarem mecanismos de resistência aos 

antimicrobianos, as opções de tratamento ainda são eficazes 

(WHO, 2017). 

 Os dados apresentados nos documentos citadosse 
correlacionam com estudo realizado por Diekema et al (2019). 
Neste estudo foram analisadas a frequência de bactérias 
relacionadas a infecções de corrente sanguínea na América do 
Norte, América Latina, Europa e Ásia.  
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Tabela 2: Classificação segundo OMS das bactérias 
resistentes aos antimicrobianos conforme a prioridade nos 
estudos de pesquisa e desenvolvimento. 

*Enterobacteriaceae inclue: K. pneumonia, E. coli, Enterobacter spp., 

Serratia spp., Proteus spp., Providencia spp. e Morganella spp. 
Fonte: OMS, Adaptado. 

 

 
Figura 1 – Frequência das bactérias que causam infecções de 
corrente sanguíneas entre 2013-2016 por região. 
 

Espécie América 

do Norte 

América 

Latina 

Europa Ásia 

S. aureus 24,3% 18,3% 27% 33,7% 

E. coli 19,8% 16,4% 16,9% 13,9% 

K. pneumoniae 8,6% 13,6% 10,1% 13,5% 

Fonte: Diekema et al, adaptado 

 

Considerando a evolução da resistência bacteriana aos 

antimicrobianos no Brasil, podemos notar uma semelhança com 

o que acontece a nível mundial, onde vemos uma grande 

Prioridade 1: Crítica 

A. baumannii: resistente aos carbapenêmicos 
P. aeruginosa: resistente aos carbapenêmicos 
Enterobacteriaceae*: resistentes aos carbapenêmicos, às 
cefalosporinas de 3ª geração  

Prioridade 2: Alta 

Enterococcus faecium : resistente à vancomicina 

S. aureus: resistente à meticilina e vancomicina 

Helicobacter pylori: resistente à claritromicina 

Campylobacter: resistente  à  fluoroquinolona 

Salmonella spp.: resistente  à  fluoroquinolona 

➢ Neisseria gonorrhoeae: resistente a cefalosporinas de 3ª 

geração e  à  fluoroquinolona 

Prioridade 3: Média 

S. pneumoniae: resistente à penicilina 

Haemophilus influenzae: resistente à ampicilina 

Shigella spp.: resistente  à  fluoroquinolonas 
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prevalência de enterobactérias produtoras de ESBL ou de 

carbapenemases e P. aeruginosa e A. baumannii resistentes 

aos carbapenêmicos, MRSA, Enterococcus spp. resistentes à 

vancomicina (ROSSI, 2011; SAMPAIO, 2016). É importante 

salientar que cada vez mais detectamos estas bactérias 

resistentes aos antimicrobianos relacionadas a infecções 

comunitárias, agravando ainda mais o cenário nacional. 

A disseminação de enterobactérias produtoras de 

carbapenemases, como a KPC, é preocupante e tem impacto 

direto no desfecho primário no cenário da resistência 

microbiana. Um estudo realizado por Seigbert et al (2014), 

demonstrou que de 9 pacientes com infecções causadas por 

enterobactérias que carreavam o gene blaKPC, 4 evoluíram a 

óbito. Ademais, é possível observar a prevalência destas 

bactérias estar relacionada a pacientes imunodeprimidos, 

hospitalizados e/ou que fazem uso de dispositivos invasivos, 

como cateter e sonda (CORREA,2017; OKAMOTO et al,2017). 

O surgimento da resistência aos antimicrobianos é um 

fenômeno natural, que ocorre como um processo de adaptação 

das bactérias. No entanto, o uso inadequado dos 

antimicrobianos na saúde humana, mas também em outros 

setores, acelera este processo. A acentuada transmissão 

cruzada de microorganismos em hospitais associado ao 

sistema de saúde ineficaz, a falta de medicamentos eficazes e 

o uso irracional dos antimicrobianos tem aprimorado a 

disseminação de  bactérias resistentes a antimicrobianos em 

ambientes clínicos (BONELLE; MOREIRA;PICÃO, 2014). 

Em 2015, a OMS endossou o “Plano de Ação Global para 

o Enfrentamento à Resistência aos Antimicrobianos”, em 
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parceria com a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Organização Mundial de 

Saúde Animal (OIE). O objetivo deste plano era assegurar a 

continuidade do tratamento bem-sucedido e da prevenção de 

doenças infecciosas com medicamentos efetivos, seguros e 

acessíveis, priorizando uma  abordagem em Saúde Única. 

Neste documento, um dos objetivos era que cada país 

desenvolvesse seu plano de ação nacional sobre resistência 

antimicrobiana, de acordo com o plano global (WHO, 2015). 

Apenas em 2018 o Brasil lançou seu Plano de Ação Nacional 

de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos 

no Âmbito da Saúde Única (PAN-BR), onde um dos seus 

objetivos é promover o uso racional de antimicrobianos no 

âmbito da saúde humana e animal (ANVISA,2017). 

Diante do cenário de resistência bacteriana aos 

antimicrobianos em ambientes hospitalares, torna-se salutar a 

implantação  de um programa de gestão de antimicrobianos, 

objetivando atenuar os índices de resistência, melhoradno a 

qualidade de vida dos indivíduos e proporcionando uma maior 

escolha para o tratamento para as doenças. O objetivo dessa 

gestão consiste em promover a utilização comedida dos 

antimicrobianos tencionando otimizar os resultados 

terapêuticos do paciente, e concomitantemente, atenuando as 

reações adversas e o surgimento e disseminação da resistência 

aos mesmos (PLACHOURAS; HOPKINS,2017). 

Uma atualização recente denota que a implantação 

juntamente com as corretas intervenções reduziram dois dias 

de duração de tratamento com antimicrobianos e uma 
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diminuição de dois dias de internamento, sem comprometer a 

segurança e saúde do paciente (DAVEY et al, 2017). 

Um estudo realizado por Santos e colaboradores (2013), 

com 81 prescrições de 76 pacientes, foi analisado que 41 (55%) 

das prescrições foram consideradas inadequadas. As 

intervenções foram: ampliação da cobertura empírica (40%), 

mudança da via de administração (27%), estreitamento da 

cobertura empírica (6%), ajuste de dose (5%) e finalização do 

tratamento (4%). No primeiro mês, 36% das prescrições 

estavam adequadas, no segundo mês 44%, no terceiro mês 

(29% e no quarto mês (60%), havendo um aumento significativo 

de adequação na prescrição nos 4 meses do estudo.  

Os benefícios da implantação de um programa de gestão 

de antimicrobianos mostram uma redução do uso inadequado 

dos mesmos, uma redução do tempo de internação, redução do 

aparecimento de bactérias resistentes e diminuição de custos 

para o hospital (PLACHOURAS; HOPKINS,2017). 

Uma pesquisa realizada por Tiszai-Szucs e 

colaboradores (2018), em um hospital da Irlanda, constatou que 

a vancomicina tinha sido bastante prescrita, e o número de 

bactérias resistentes a mesma era elevado. Após os ajustes de 

indicações nas prescrições e durações de tratamento, pôde-se 

observar uma limitação do uso da vancomicina e no tratamento 

com a mesma. 

Outro estudo que comprova a efetividade e importância 

do programa de gestão de antimicrobianos, foi realizado por 

SANTOS, et al (2018) em um hospital no sul do Brasil com 220 

leitos. Das prescrições existentes, 79,7% das prescrições 

estavam adequadas, sendo assim os ajustes das demais foram: 
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18,6% com uma recomendação de troca do antimicrobiano, 

0,8% ajuste na posologia e 0,6% sugestão para finalizar o 

tratamento. Ademais, durante os quatro meses que o programa 

foi implantado, a taxa de prescrições de antimicrobianos 

adequada aumentou de 36% para 60%. 

 

CONCLUSÕES  

 

A resistência bacteriana aos antimicrobianos é um dos 

problemas de saúde pública mais graves atualmente, estando 

associada ao uso inadequado destes farmácos. Calcula-se que 

na próxima década o mundo presenciará uma ampla 

emergência de infecções sem tratamento. Com isso, se faz 

necessário adotar estratégias que minimizem a resistência, tais 

como o uso adequado de antimicrobianos. Percebe-se que a 

implantação de programas de gestão de antimicrobianos obteve 

sucesso na adequação do uso de antimicrobianos, com ajustes 

de posologia, mudança na via de administração, término de 

tratamento e redução de internações, promovendo uma melhor 

qualidade de vida ao paciente e a redução de espécies 

resistentes aos antimicrobianos. Com o presente trabalho, 

ressalta-se a importância de um uso racional dos 

antimicrobianos, uma prescrição adequada com base em um 

diagnóstico correto, e a necessidade da implantação do 

programa de gestão de antimicrobianos nos serviços de saúde, 

objetivando um melhor tratamento, a redução de cepas 

resistentes e uma melhor qualidade de vida ao paciente. 
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RESUMO: Os medicamentos fitoterápicos são obtidos com 
emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais que vêm 
ganhando destaque nos últimos anos no Brasil. Contudo, 
muitas das infomações acerca desses medicamentos são 
obtidas através do conhecimento popular, evidenciando a 
necessidade de estudos que avaliem sua eficácia e segurança, 
particularmente referente a ocorrência de interações com outros 
medicamentos. Portanto, o presente estudo teve por objetivo 
avaliar potenciais interações medicamentosas envolvendo 
fitoterápicos presentes no Memento Fitoterápico da 
Farmacopeia Brasileira. Após seleção das plantas medicinais 
que possuem registro ativo como fitoterapico simples na Anvisa, 
realizou-se uma revisão bibliográfica mediante busca de 
estudos publicados no período de 2015 a  2019 na base de 
dados Pubmed, utilizando como descritores o nome científico 
da planta e “drug interactions”. Das 21 plantas selecionadas, 
apenas 12 apresentaram estudos que avaliavam interações 
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medicamentosas, sendo a maioria estudos experimentais pré-
clínicos ou bibliográficos. As plantas com mais informações 
foram Hypericum perforatum (hipérico), Ginkgo biloba (ginkgo), 
Zingiber officinale (gengibre) e Echinacea purpúrea (equinácia), 
sendo a modulação das enzimas do citocromo P450, o principal 
mecanismo envolvido. Dessa forma, destaca-se a necessidade 
de mais estudos, especialmente estudos clínicos, e de políticas 
de incentivo a notificação dessas interações por profissionais 
da área da saúde bem como por usuários desses 
medicamentos, visando aumentar as evidências sobre o perfil 
de segurança de plantas medicinais e fitoterápicos. 

 

Palavras-chave: Fitoterápico. Interação medicamentosa. 

Memento fitoterápico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de plantas com propriedades medicinais está 

presente em toda a história da humanidade. Ao longo do tempo, 

o ser humano aprendeu a selecionar plantas para tratar ou 

prevenir problemas de saúde e os conhecimentos sobre o uso 

de plantas medicinais foram passados de geração a geração 

(BRASIL, 2016). A fitoterapia refere-se à terapêutica que utiliza 

os medicamentos cujos constituintes ativos são plantas ou 

derivados vegetais, e que tem a sua origem no conhecimento e 

no uso popular. Os fitoterápicos são derivados de matérias-

primas vegetais, caracterizados pelo conhecimento da eficácia 

e dos seus riscos (DE ANDRADE et al., 2017).  

De acordo com a atual legislação brasileira, os produtos  

fitoterápicos podem ser classificados em duas categorias: 

Medicamento Fitoterápico (MF) e Produto Tradicional 
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Fitoterápico (PTF) (BRASIL, 2014). Ambos são obtidos com 

emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, porém, 

a diferença entre as duas classes é que os MF possuem 

segurança e eficácia baseadas em evidências clínicas através 

de testes clínicos padronizados, enquanto os PTF possuem 

segurança e efetividade baseadas no uso seguro no ser 

humano por um período longo, determinado pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como de 30 anos. 

(BRASIL, 2018). Nos últimos anos, observa-se um crescente 

aumento do uso de plantas medicinais e valorização da 

fitoterapia no Brasil. Nessa área, o Brasil deveria ser de 

destaque mundial, uma vez que possui a maior biodiversidade 

do planeta (SARAIVA et al., 2015). Contudo, verifica-se ainda 

que grande parte dos fitoterápicos fabricados no Brasil 

possuem uso embasado apenas no conhecimento e uso 

popular, não havendo, muitas vezes, comprovações clínicas 

para sua utilização (SARAIVA et al., 2015). 

Coelho e Júnior (2015) destacam os perigos do uso 

intuitivo e da automedicação de fitoterápicos, além da ausência 

de comprovação das ações farmacológicas de preparações 

caseiras produzidas por curandeiros, comerciantes e usuários. 

Os autores ainda ressaltam a contribuição negativa dos meios 

de comunicação em massa que propagam a superioridade dos 

tratamentos naturais, como se fossem isentos de riscos e 

contraindicações. Mattos e colaboradores (2016) também 

destacam a importância da prescrição adequada e 

fornecimento de informação a respeito de possíveis interações 

medicamentosas para os usuários de fitoterapia.  

Segundo a Anvisa, interação medicamentosa é definida 

como alteração dos efeitos farmacológicos entre dois ou mais 
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medicamentos administrados concomitantemente, podendo 

resultar em um aumento ou diminuição na eficácia terapêutica 

ou nos eventos adversos causados por estes, ou ainda no 

aparecimento de novos efeitos. Neste contexto, a 

farmacovigilância é a ciência responsável por detectar, analisar 

e prevenir as reações adversas e os outros problemas 

relacionados a medicamentos, como as interações 

medicamentosas e, em 2003, a OMS ampliou o conceito para 

englobar também os medicamentos fitoterápicos. No Brasil, em 

2006, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMF) foi publicada pelo Ministério da Saúde com a 

finalidade de promover o uso racional das plantas medicinais e 

fitoterápicos. Posteriormente, em 2009, houve a criação do 

Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária 

(NOTIVISA), funcionando através da notificação de Eventos 

Adversos e Queixas Técnicas (LEAL et al., 2015). 

Entretanto, mesmo com tais avanços significativos, a 

farmacovigilância de plantas medicinais ainda é incipiente no 

Brasil. Segundo Leal e colaboradores. (2015), mesmo com um 

sistema estabelecido de farmacovigilância, o Brasil possui 

como grande desafio a obtenção e a divulgação dos dados 

referentes a interações medicamentosas entre fitoterápicos e 

outros medicamentos, seja por falta de preparo dos 

profissionais, pela crença na natureza inócua das plantas ou 

devido a prática da automedicação. 

Enquanto os medicamentos alopáticos tradicionais 

possuem um ou apenas alguns princípios ativos isolados, os 

produtos fitoterápicos são caracterizados por uma mistura 

complexa de componentes químicos. Estes compostos podem 

apresentar diversos mecanismos de ação e quando 
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administrados concomitantemente, podem, portanto, interagir 

com diversos fármacos, alterando os seus perfis de eficácia 

e/ou segurança (CARMONA; PEREIRA, 2013). 

Neste contexto, o Ministério da Saúde publicou em 2016 

o Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, com o 

objetivo de orientar a prescrição de plantas medicinais e 

fitoterápicos, visando ajudar na conduta terapêutica do 

profissional prescritor (BRASIL, 2016). 

Destaca-se, portanto, a importância do conhecimento 

das propriedades das plantas medicinais visando tornar o seu 

uso cada vez mais seguro e racional.  Dessa forma, o presente 

estudo teve como objetivo identificar e analisar interações 

medicamentosas envolvendo fitoterápicos presentes no 

Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para seleção dos fitoterápicos, foram identificadas as 

monografias de plantas medicinais presentes na 1ª edição do 

Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 

2016), que correspondem a 28 monografias. Destas, foram 

selecionadas as plantas medicinais que possuem registro ativo 

como fitoterapico simples na Anvisa.  

Após a seleção dos fitoterápicos, realizou-se uma 

revisão bibliográfica mediante busca de estudos publicados no 

período entre janeiro de 2015 a outubro de 2019 na base de 

dados Pubmed. Foram utilizados como descritores o nome 

científico da planta e “drug interactions”.  

Como critérios de inclusão foram definidos: artigos com 

texto completo disponível; publicados em português, inglês ou 
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espanhol; no período de 2015 a 2019; presença dos descritores 

no texto e que abordassem o assunto referente à temática. 

Foram excluídos artigos que não abordassem interações 

medicamentosas sobre a planta em questão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após análise do Memento Fitoterápico e consulta do 

registro ativo como fitoterapico simples na Anvisa, foram 

selecionados 21 fitoterápicos conforme tabela 1.  

 

Tabela 1. Plantas medicinais presentes no Memento 

Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira (2016) com registro 

junto a ANVISA como fitoterápico simples. 

Nomenclatura 
botânica 

Nomenclatura 
popular 

Classe de 
fitoterápico 
(MF/PTF) 

Número 
de 

resultado
s da 

busca 

Número de 
artigos 

selecionado
s  

Tipos 
de 

estudo 

Ginkgo biloba L. Ginkgo MF 43 14 

5 Bib. 
5 Exp. 
2 R.C. 
2 Clin. 

Zingiber 
officinale Roscoe 

Gengibre MF 47 13 
7Bib. 

5 Exp. 
1 RC 

Hypericum 
perforatum L. 

Erva-de-São-
João 

MF 35 9 

4 Bib. 
2 Exp. 
2 Clin. 
1 R.C. 

Echinacea 
purpurea (L.) 
Moench. 

Equinácea MF 19 8 
5 Bib. 
2 Exp. 
1 Clin. 

Glycine max (L.) 
Merr 

Soja MF 92 4 
1 Bib. 
3 Exp. 
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Uncaria 
tomentosa 
(Willd. DC.) 

Unha-de-Gato PTF 4 4 
1 Bib. 
3 Exp. 

Actaea 
racemosa L. 

Cimicifuga; 
Erva de São 
Cristóvão. 

MF 7 2 
1 Bib. 
1 Exp. 

Harpagophytum 
procumbens DC. 

Garra-do-
diabo 

PTF 2 2 
1 Bib. 
1 Exp. 

Trifolium 
pratense L. 

Trevo 
Vermelho 

MF 10 1 R.C. 

Cynara 
scolymus L. 

Alcachofra MF 5 1 R.C. 

Paullinia cupana 
Kunth 

Guaraná MF 2 1 Exp. 

Aesculus 
hippocastanum 
L. 

Castanheiro-
da-Índia 

MF 1 1 Exp. 

Valeriana 
officinalis L. 

Valeriana MF 9 0 - 

Passiflora 
incarnata L. 

Maracujá; 
Flor-da-
Paixão;  

PTF 3 0 - 

Calendula 
officinalis L. 

Calêndula PTF 1 0 - 

Rhamnus 
purshiana DC. 

Cáscara 
Sagrada 

MF 1 0 - 

Senna 
alexandrina Mill 

Sene MF 1 0 - 

Maytenus 
ilicifolia Mart. ex 
Reissek 

Espinheira-
Santa 

PTF 0 - - 

Peumus boldus 
Molina 

Boldo; Boldo-
do-Chile 

PTF 0 - - 

Serenoa repens 
(W. Bartram) 
Small 

Saw Palmetto MF 0 - - 

Stryphnodendro
n barbatiman 
Mart. 

Barbatimão MF 0 - - 

TOTAL - - 282 60 25 Bib. 
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24 
Exp. 

6 R.C. 
5 Clin. 

 

 MF = Medicamento Fitoterápico; PTF = Produto Tradicional Fitoterápico; Bib = 
Estudo Bibliográfico; Exp = Estudo Experimental pré-clínico; R.C.= Relato de Caso; 
“Clin” = Estudo Clínico. 
Fonte: Autoria própria. 
 

A seguir, são apresentadas as plantas medicinais 

presentes no memento fitoterápico que são comercializadas no 

Brasil como fitoterápico simples e as possibilidades de gerarem 

interações medicamentosas, embasadas nos estudos 

científicos selecionados.  

Ginkgo Biloba L.: É indicada para vertigem e zumbidos 

resultantes de distúrbios vasculares (BRASIL, 2016). De modo 

geral, a ginkgo pode causar indução de enzimas do complexo 

enzimático do citocromo P450, como a  CYP3A4 (HOBAN, 

2019), afetando fármacos anticoagulantes como a varfarina e 

clopidogrel (DICKINSON, 2019; DENG, 2016).  

De fato, as interações mais reportadas entre os estudos 

são com  drogas anticoagulantes, anti-inflamatórios não 

esteroidais (AINES) ou vasodilatadoras, destancando o risco de 

sangramento devido o uso concomitante de G. biloba e os 

fármacos aspirina, ibuprofeno ou varvarina, por exemplo 

(STODDARD et al., 2015;  DI LORENZO et al., 2015; 

AGBABIAKA et al., 2017). Além disso, foi demonstrado que três 

flavonoides presentes na Ginkgo biloba inibem sinergicamente 

a biossíntese de estrogênio através da inibição da aromatase, 

enzima chave no processo de síntese desse hormônio (PARK 

et al, 2015).  



POTENCIAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENVOLVENDO FITOTERÁPICOS 

SIMPLES PRESENTES NO MEMENTO FITOTERÁPICO BRASILEIRO 

 
 

Em estudo clínico, com 147 pacientes hospitalizados, 

Woron e Siwe (2018) identificaram complicações hemorrágicas 

causadas por interação entre G. biloba e fármacos 

antidepressivos como inibidores seletivos da recaptação de 

serotonina (ISRS) e inibidores seletivos da recaptação de 

serotonina e noradrenalina (ISRSN). Hussain e colaboradores 

(2015) também mostraram que a ginkgo aumenta a 

concentração de fluoxetina no rim, fígado e cérebro e a de 

venlafaxina apenas no rim. Já Koren e colaboradores (2015) 

destacaram possível interação da G. biloba com metformina, 

elevando os níveis sanguíneos de glicose e interação com beta-

bloqueadores, diminuindo a concentração destes fármacos no 

sangue. 

Zingiber officinale Roscoe: Indicado como antiemético, 

antidispéptico e para casos de cinetose (BRASIL, 2016), tem 

sido reportado por diversos autores seu risco de induzir 

sangramentos devido sua ação de aumentar o tempo de 

sangramento, sendo pontecialmente perigoso sua associação 

com fármacos anticoagulantes como a varfarina (YEUNG et al. 

2018; FAN et al., 2017; LEITE 2016; CHUA et al., 2015). Além 

disso, o estudo realizado por Mclay e colaboradores (2017) 

indicou interações do gengibre com metformina e insulina 

(efeitos aditivos podem gerar hipoglicemia), assim como 

aspirina e nifedipina (sinergismo com o efeito anticoagulante, 

provavelmente por inibição da tromboxano sintase, podendo 

causar sangramentos). 

Maadarani e colaboradores (2019) relataram o caso de 

um paciente de 80 anos que fazia uso de dabigatran, 

anticoagulante oral inibidor direto da trombina, por 4 anos que  

passou a apresentar hipotensão, hematêmese e fezes pretas 
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três dias após fazer uso de uma mistura fervida de gengibre 

com canela. O paciente apresentava hemorragias no esôfago, 

estômago e duodeno e veio a óbito. Rahman e colaboradores 

(2017) afirmam que o gengibre pode diminuir a 

biodisponibilidade da ciclosporina.  

Outros estudos demonstraram efeito sinérgico do 

gengibre ou seu de constituinte ativo 6-gingerol com 

quimioterápicos como fluorouracil, paclitaxel e carboplatina 

(ZHANG et al., 2017; BEN-ARYE et al., 2017). Já Montserrat-

de la Paz et al (2018) demonstraram por meio de um modelo 

experimental de fibromialgia em camundongos, que o gengibre 

é capaz de aumentar os efeitos anti-inflamatórios e 

antinociceptivos do paracetamol. Maharao e colaboradores 

(2017) tb demonstraram que tanto o extrato de gengibre quanto 

o 6-gingerol possuem a capacidade de aumentar a 

biodisponibilidade da buprenorfina, um analgésico opioide, ao 

diminuir sua metabolização. 

Hypericum perforatum L.: É uma planta medicinal que 

pode ser usada no tratamento de depressão leve a moderada, 

tendo como principal componente ativo a hiperforina, que 

desempenha importante indução dos substratos das isoformas 

do citocromo P450 e do transportador da glicoproteína P (P-gp), 

repercurtindo em riscos potencias à segurança nas interações 

clinicamente relevantes com várias classes de fármacos, como 

imunossupressores, agentes antineoplásicos, 

cardiovasculares, contraceptivos orais e agentes 

hipolipemiantes (ABDOLLAHI et. al., 2017). Nessa perspectiva, 

Oliveira e colaboradores (2016) trazem uma revisão sistemática 

apresentando possíveis interações do H. perforatum com 

substratos do citocromo P450, que metaboliza uma série de 
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substâncias farmacêuticas agindo no aumento da excreção de 

fármacos ao induzir substratos tais como CYP3A4 - que 

metaboliza fármacos como estatinas, midazolam, verapamil, 

dexametasona, prednisona, eritromicina, contraceptivos orais, 

ciclosporina, e CYP2C9 – que metaboliza fármacos como 

omeprazol e varfarina. YANG e colaboradores (2018) em 

estudo in vivo com camundongos demonstraram que a 

administração oral do extrato de hipérico por 28 dias estimula a 

atividade hepática e renal da CYP3A e a atividade e expressão 

hepática da CYP2C. No estudo de interação erva-droga com 

hipérico, Chrubasik‐Hausmann, Vlachojannis e Mclachlan 

(2018) buscaram avaliar as interações medicamentosas 

associadas à dosagem diária de hiperforina, comprovando que 

a probabilidade de interação com os substratos do CYP3A4 ou 

com P-gp são minimizados com produtos em dose diária < 1 mg 

de hiperforina, apesar de o risco de interações não ser excluído.  

Uma revisão sistêmica realizada por Berry-Bibee e 

colaboradores (2016), pesquisando estudos (clínico ou 

farmacocinético) que examinassem possíveis interações pela 

via da isoforma CYP3A4 entre hipérico e contraceptivos orais 

combinados (COC) em mulheres em idade reprodutiva, 

demonstrou evidências limitadas quanto ao risco de aumento 

da ovulação e sangramentos e revelou indução fraca a 

moderada do metabolismo dos COC. Já Gutiérrez e 

colaboradores (2017) analisaram em um relato de caso que 

extratos de hipérico, por meio da atividade indutora enzimática 

demonstrada do CYP1A2, CYP3A4 e gp-P, resultou na 

diminuição da concentração sanguínea de everolímus, não 

sendo recomendado uso em conjunto com a erva.  
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Em um estudo clínico de fase I com 12 voluntários 

saudáveis, Mikus e colaboradores (2016), analisaram eventos 

adversos dependentes da dose de hipérico co-administrada 

com rifampicina. Em virtude do aumento da dose da erva de 

300 para 600 mg no período de 3-6 dias, três das seis pacientes 

desenvolveram neuropatias dependentes da temperatura 

ambiente em áreas expostas ao sol e com o agravamento dos 

sintomas resultou em persistência de parestesia e eritrodermia 

fototóxica, onde nenhum dos participantes do sexo masculino 

apresentaram esses efeitos.  

Foi demonstrado em modelo animal de dor neuropática 

atividade antinociceptiva do hipérico. Além disso,  a 

administração combinada de hipérico com morfina foi capaz 

aumentar a analgesia do opióide (SANNA; GHELARDINI; 

GALEOTTI 2017).  

Echinacea purpúrea L.: Indicada por suas ações 

preventivas e como coadjuvante no tratamento dos sintomas de 

resfriados (BRASIL, 2016). Drozdoff e colaboradores (2019) 

identificaram um estudo clínico relevante, apresentando um 

paciente em perigo devido interação entre E. purpúrea e 

ciclofosfamida, um agente quimioterápico. Os exames clínicos 

sugeriram que a E. purpúrea teve efeito indutivo da enzima do 

citocromo P450, a isoforma CYP3A4, que metaboliza o pró-

fármaco ciclofosfamida, causando aumento da sua atividade a 

um nível tóxico. Agbabiaka e colaboradores (2017) também 

consideram importante e potencialmente perigosa a interação 

entre E. purpúrea e outros substratos da enzima CYP3A4, como 

atorvastatina, sinvastatina, anlodipino e verapamil. Em 

resultados obtidos por Muthiah e colaboradores (2016), a E. 

purpúrea foi o inibidor mais potente do CYP 2C8. 
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Em meta-análise de 11 artigos, com total 152 voluntários 

saudáveis, a E. purpúrea demonstrou elevar a depuração e 

reduzir a meia-vida do midazolam, fármaco benzodiazepínico 

utilizado comumente como substrato sensível para investigação 

in vitro e in vivo da CYP3A4, ressaltando o potencial indutor da 

planta nessa isoforma da enzima (AWORTWE; 

BRUCKMUELLER; CASCORBI, 2019). Feltrin e colaboradores 

(2019) detectaram a modulação dos genes de CYP3A4 e 

CYP2D6 por extratos de plantas do gênero Echinacea. 

Ardjomand-Woelkart e Bauer (2016), em estudo com 

ratos, reportaram potencial interação positiva entre a E. 

purpúrea e a fenitoína, enquanto em estudo clínico, a E. 

purpúrea não demonstrou alterar significativamente a 

farmacodinâmica da varfarina.  

Glycine max (L.) Merr.: Di Lorenzo e colaboradores 

(2015) identificaram, em estudo bibliográfico, menor absorção 

de levotiroxina atribuída a uso de suplemento alimentar 

contendo proteínas de soja. Além disso, alimentos contendo 

soja e suas isoflavonas foram responsáveis por sangramento 

quando combinados com estradiol (DI LORENZO, 2015).  

Yao e colaboradores (2016) verificaram atividade 

sinérgica entre suplementação oral de múltiplos aminoácidos à 

base de soja com ciclofosfamida no tratamento de sarcoma.  

Outro estudo descreveu indução de transportadores ABC  em 

células de câncer de mama por genisteína, uma isoflavona 

presente na soja, sugerindo alto risco de interações adversas 

entre a genisteína e quimioterápicos como antraciclinas, 

mitoxantrona ou tamoxifeno (RIGALLI et al., 2016). 

Em estudo de Harvey e Leinwand (2015), fitoestrogênios 

da soja e seus efeitos na sinalização intracelular em 
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cardiomiócitos tiveram consequências letais em ratos 

recebendo o sutinibe, um fármaco antitumoral. Além disso, 

efeitos combinatórios entre genisteína e quimioterápicos vem 

sendo observados, como a coadministração de genisteína com 

amrubicina, que induziu inibição sinergística de células de 

câncer de pulmão e a potencialização dos efeitos pro-

apoptóticos de fármacos como cisplatina, doxorubicina e 

docetaxel pela genisteína in vitro e in vivo (HARVEY; 

LEINWAND, 2015). 

Uncaria tomentosa (Willd. DC.): A planta Uncaria 

tomentosa, conhecida popularmente como unha de gato, é 

utilizada como anti-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante. 

Um estudo in vitro realizado por Weiss (2019) demonstrou que 

o extrato de U. tomentosa tem a capacidade de inibir enzimas 

do citocromo P450, bem como atuar de forma agonista com os 

receptores de pregnano X (PXR) e aril hidrocarboneto (AhR). 

As enzimas do citocromo P450 atuam sobre o metabolismo de 

vários fármacos, a CYP3A4 foi particularmente inibida pelo 

extrato de U. tomentosa, apresentando inibição de 40% em uma 

concentração de 1% do extrato.O PXR está relacionado com a 

expressão de genes que codificam, entre outras coisas, 

enzimas do citocromo P450. O extrato de U. tomentosa foi 

capaz de induzir a expressão de RNAm de genes regulados 

pelo PXR, sendo o aumento na atividade do mesmo maior que 

duas vezes na concentração de 1% do extrato, quando 

comparado com o controle. 

Outro estudo de Moraes e colaboradores (2017), 

demonstrou ação sinérgica in vitro de uma fração insolúvel em 

água de U. tomentosa combinada com fluconazol e terbinafina, 

usada contra as seguintes espécies não-Candida Albicans: 
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Candida krusei ATCC 6258, CK01, CK04 e Candida glabrata 

CG40039, CG10, RL02, RL03. A combinação de terbinafina e o 

composto a base de U. tomentosa conseguiu inibir o 

crescimento do microorganismo isolado resistente a terbinafina 

CK6258 em cerca de 88%, enquanto o medicamento isolado 

inibiu apenas cerca de 40%. Na combinação de fluconazol e a 

fração insolúvel em água de U. tomentosa, foi observado um 

dano celular de 80%, para  microorganismo isolado resistente 

ao fluconazol CK04, enquanto o fluconazol e a fração da planta 

separadamente mostraram apenas 50% de dano celular.  

Jalloh e colaboradores (2017) relataram um caso em que 

a U. tomentosa poderia estar agindo reduzindo a metabolização 

dos seguintes antirretrovirais: atazanavir, ritonavir e saquinavir, 

possivelmente por uma inibição da enzima CYP3A4.  O estudo 

in vitro de Sato e colaboradores (2015) indica uma inibição da 

mesma enzima pelo extrato da planta. 

Actaea racemosa L.: Também conhecida como 

cimicifuga, actaeia ou erva-de-São-Cristóvão, é indicada para 

melhora dos sintomas da menopausa (BRASIL, 2016). Em 

estudo experimental, Einbond e colaboradores (2018) relataram 

atividade sinérgica da planta com sinvastatina. Segundo Hao e 

colaboradores (2015), a A. racemosa é forte inibidor da 

biotransformação, mediada pelo complexo enzimático do 

citocromo P450 e pela carboxilestearase, interferindo na 

metabolização do tamoxifeno, um modulador seletivo de 

receptores de estrógeno, e do irinotecano, agente 

quimioterápico. Além disso, foi demonstrado que oito glicosídios 

da planta atuam como agentes competitivos inibidores da 

CYP3A4 enquanto os alcaloides protopina e alocriptopina 

atuam como inibidores da isoforma CYP2D6. 
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Aesculus hippocastanum L.: O castanheiro-da-Índia é 

indicado para tratamento de insuficiência venosa, hemorroidas 

e também para fragilidade capilar. Em estudo experimental, 

Franiczek e colaboradores (2015) sugeriram interação aditiva 

entre a β-escina, substância presente na planta, e nistatina, um 

agente antifúngico. 

Cynara scolymus L.: É indicada para tratamento de 

indigestão, flatulências, pode ser utilizado como diurético e 

auxilia na redução dos níveis de colesterol (BRASIL, 2016). 

Campos e colaboradores (2018) relataram um caso de 

hepatotoxicidade causada pela C. scolymus decorrente de seu 

potencial de inibição das enzimas do citocromo P450 (CYP3A4 

e CYP2C9), que metabolizam medicamentos como anlodipino, 

indapamida, gliclazida, ácido acetilsalicílico, diazepam, 

colchicina e ibuprofeno. A administração concomitante desses 

medicamentos com a C. scolymus pode potencializar os efeitos 

bem como a toxicidade desses medicamentos. 

Harpagophytum procumbens DC.: Também 

conhecida como garra-do-diabo, é indicada para tratar dores 

articulares e lombalgia (BRASIL, 2016). Pode elevar os níveis 

séricos de corticoesteroides e da ciclosporina (RAHMAN, 

2017). Parenti e colaboradores (2016) descreveram sinergismo 

entre a H. procumbens e morfina na resolução de hiperalgesia 

e alodínia em modelos animais de dor neuropática. 

Paullinia cupana Kunth: Conhecida popularmente 

como guaraná, é indicada para astenia e como 

psicoestimulante (BRASIL, 2016). Ventura e colaboradores 

(2018) avaliaram, por meio de dois estudos, os efeitos do 

extrato de P. cupana sobre a absorção de lamotrigina, um 

fármaco antiepiléptico. No primeiro estudo, o extrato de guaraná 
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(821 mg/kg) foi administrado concomitantemente com a 

lamotrigina (10 mg/kg) e observou-se uma redução da 

concentração máxima do antiepiléptico em cerca de 32%. No 

segundo estudo, foi realizado um pré-tratamento com o extrato 

do guaraná por 14 dias e administração de lamotrigina no 15º 

dia nas mesmas concentrações já descritas, contudo, nessas 

condições não houve diferenças significativas na absorção de 

nenhum dos compostos. 

Trifolium pratense L: Planta conhecida como trevo-

vermelho, é indicada para alívio dos sintomas da menopausa 

mastalgia e síndrome pré-menstrual (BRASIL, 2016). 

Karimpour-Reihan e colaboradores (2018) relataram um caso 

em que uma mulher de 28 anos apresentou um distúrbio 

hemorrágico após consumir por duas semanas 5 a 6 xícaras de 

chá contendo trevo-vermelho e alfafa, provavelmente 

relacionado à administração concomitante de varfarina.  

Não foram encontrados dados sobre interações 

medicamentosas publicados nos últimos 5 anos na base de 

dados utilizada para as seguintes plantas: Calendula Officinalis 

(Calêndula), Maytenus ilicifolia e Maytenus aquifolia 

(Espinheira-santa), Passiflora incarnata (Maracujá), Peumus 

boldus (Boldo); Rhamnus purshiana (Cáscara-sagrada), Senna 

alexandrina (Sene), Serenoa repens (Saw-palmetto), Valeriana 

officinalis (Valeriana) e Stryphnodendron barbatiman 

(Barbatimão). Corroborando esses resultados, no Memento 

Fitoterápico (BRASIL, 2016) não há registro de interações 

medicamentosas descritas na literatura envolvendo as plantas 

calêndula, espinheira-santa, boldo, barbatimão e cáscara-

sagrada. Contudo, para as demais plantas, mesmo não 

encontrando registro de interações medicamentosas na 
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presente pesquisa, o Memento Fitoterápico descreve prováveis 

interações envolvendo essas plantas, provavelmente por tratar-

se de um compêndio de informações sem recorte temporal. 

No presente estudo, foi encontrado que 12 plantas 

medicinais, das 21 incluídas na pesquisa, apresentavam 

estudos referentes a interações medicamentosas,  totalizando 

60 publicações selecionadas. É válido ressaltar que a Glycine  

max, com 92 resultados na busca, possuiu poucos trabalhos 

selecionados devido ao grande número de resultados que eram 

relacionados à área da agricultura e ecologia que envolviam a 

soja em contexto não farmacológico. 

Quanto aos tipos de estudos analisados, muitos dos 

trabalhos trazem apenas testes pré-clínicos, principalmente 

experimentos in vitro. Logo, tais experimentos apresentam 

várias limitações, não possibilitando averiguar a relevância 

clínica dessas interações. Apenas G. biloba,  H. perfuratum,  E. 

purpúrea, Z. officinale, C. scolymus e T. pratense apresentaram 

estudos observacionais, do tipo relato de caso. A literatura 

relativa a interações medicamentosas envolvendo fitoterápicos 

é ainda mais escassa quanto a estudos clínicos, visto que 

apenas G. biloba,  H. perfuratum e  E. purpúrea apresentam 

ensaios clínicos no período analisado.  Esses resultados 

destacam a necessidade de mais estudos clínicos envolvendo 

fitoterápicos, especialmente estudos clínicos de fase 4 (pós-

comercialização), visto que a maioria dos fitoterápicos 

analisados são classificados como medicamentos fitoterápicos 

e, portanto, já passaram por ensaios clínicos conforme 

legislação vigente.  

Em relação à quantidade de interações medicamentosas 

envolvendo as plantas analisadas, H. perforatum foi a planta 
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com maior potencial de interagir com outros medicamentos, 

seguido por G. biloba, G. max, E. purpúrea e  C. scolymus. Os 

medicamentos alopáticos tradicionais mais citados nessas 

interações foram a varfarina, estatinas, bloqueadores dos 

canais de cálcio e aspirina, destacando um maior potencial de  

interações envolvendo fármacos voltados para doenças 

cardíacas e/ou vasculares. 

A maioria das interações envolvendo fitoterápicos 

analisadas no presente estudo são farmacocinéticas, 

envolvendo principalmente a modulação do complexo 

enzimático do citocromo P450, particularmente a isoforma 

CYP3A4, principal enzima envolvida no metabolismo de 

medicamentos. São potenciais inibidores da CYP3A4 A. 

racemosa, C. scolymus, G. biloba  e U. tomentosa, enquanto E. 

purpúrea e H. perforatum são potenciais indutores dessa 

enzima. 

Em síntese, os medicamentos fitoterápicos apresentam 

interações medicamentosas de importância clínica que devem 

ser levadas em consideração na terapêutica do paciente, 

visando tanto a eficácia quanto a segurança dos medicamentos 

fitoterápicos bem como dos medicamentos co-administrados. O 

presente estudo confirma a escassez de ansaios clínicos que 

avaliem melhor o perfil de interações medicamentosas 

envolvendo fitoterápicos e destaca sua importância, tendo em 

vista o crescimento do uso de produtos fitoterápicos no Brasil, 

muitos estando presentes, inclusive,  na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais - RENAME (BRASIL, 2018).  
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CONCLUSÕES  

 

A utilização de plantas medicinais e fitoterápicos tem 

aumentado nos últimos anos no Brasil, contudo, percebe-se 

que há uma carência de estudos que demonstrem interações 

medicamentosas entre fitoterápicos e demais medicamentos, 

visto que para muitas plantas não há descrição de interações 

na literatura. No presente estudo, as plantas com mais 

informações referente a interações foram Hypericum 

perforatum (hipérico), Ginkgo biloba (ginkgo), Zingiber officinale 

(gengibre) e Echinacea purpúrea (equinácia), sendo a 

modulação das enzimas do complexo enzimático do citocromo 

P450, o principal mecanismo. Portanto, para melhor 

compreensão das interações medicamentosas envolvendo 

fitoterápicos bem como para promoção do seu uso seguro, são 

necessários mais estudos, especialmente estudos clínicos, e 

políticas de incentivo a notificação dessas interações por 

profissionais da área da saúde bem como por usuários desses 

medicamentos.  Dessa forma, ressalta-se a necessidade de 

aumentar as evidências sobre o perfil de segurança de plantas 

medicinais e fitoterápicos. 
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RESUMO: A intervenção farmacológica é utilizada como 
recurso terapêutico extremamente importante no processo de 
cura dos pacientes em serviços de saúde. No entanto, a 
utilização inadequada pode gerar risco à saúde, principalmente 
em crianças. O estudo do tipo revisão narrativa da literatura 
objetivou identificar e discutir as causas mais frequentes dos 
erros de medicação em pediatria. A seleção dos artigos foi 
realizada entre os meses de julho e setembro de 2019, na 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), US National Library of Medicine National Institutes of 
Health (PUB MED) e Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature (CINAHL). Após a aplicação dos critérios, 
foram inseridos oito artigos. A literatura destaca como causas 
de erros de medicação: o ambiente, técnica de preparo, erros 
quanto ao horário de administração, cálculo de diluição, 
prescrição, comunicação, dosagem, seleção do medicamento, 
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via de administração, tempo de infusão do fármaco e 
sobrecarga de trabalho dos profissionais. Dessa forma, 
concluiu-se que a administração de medicações exige dos 
profissionais o conhecimento teórico-prático voltado à pediatria 
e neonatologia, do mesmo modo que são necessárias 
adequações do ambiente de trabalho, propiciando melhores 
condições de desenvolvimento das atividades na assistência.     
Palavras-chave: Erros de medicação, enfermagem pediátrica, 
segurança do paciente. 
 

INTRODUÇÃO 

  

 Os medicamentos, apesar de serem eficazes no 

processo de cura do paciente e amplamente tidos como a 

principal forma de intervenção terapêutica no processo saúde-

doença, quando utilizados de maneira inadequada podem gerar 

risco à saúde. Neste âmbito, os erros de medicação têm sido 

recorrentes e preocupantes, principalmente quando referente 

ao setor de pediatria. A probabilidade de ocorrer eventos 

adversos em crianças é maior em relação aos adultos 

(VOLPATTO et al., 2017).  

 A administração de medicamentos é um sistema 

complexo com processos interligados que envolve diversos 

profissionais de áreas diferentes de atuação com o objetivo 

comum de garantir uma assistência de qualidade e segurança 

a fim de prevenir e evitar ocorrência de erros de medicação. 

Porém, a equipe de enfermagem é a responsável pelas etapas 

de preparo e administração de medicamentos. As 

consequências aos pacientes decorrentes destes erros podem 

trazer algum malefício e em alguns casos causar lesões graves 
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e até mesmo a morte (ROCHA et al., 2015; ROCHA et al., 

2018). 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) erros 

relacionados à medicação são responsáveis por pelo menos 

uma morte por dia em todo mundo. Em 2017, a OMS anunciou 

como terceiro desafio global de segurança do paciente, 

medicação sem danos, com o objetivo de reduzir 50% dos 

danos graves e preveníveis, causados devido a práticas 

inseguras de medicamentos e erros de medição, em cinco anos 

(OMS, 2017).  

 Dentro no contexto de segurança do paciente, há o 

modelo do queijo suíço, proposto por James Reason, que tem 

sido a teoria mais usada para analisar erros e incidentes 

relacionados ao cliente. O qual, explica que apesar das 

barreiras para não ocorrência de erros que seriam as fatias do 

queijo, em todo sistema existem furos que seriam os buracos 

do queijo, os quais isoladamente não costumam produzir danos 

porém quando em vários setores (camadas) podem ocasionar 

erros (SOUZA et al., 2019; JESUS et al., 2019). 

A National Coordinating Council for Medication Error 

Reporting and Prevention define erro de medicação como 

qualquer evento evitável que pode levar ao uso inadequado de 

medicações ou gerar danos ao cliente enquanto o medicamento 

permanecer em posse do profissional, paciente ou consumidor.  

Estes episódios podem ser decorrentes da prática profissional 

como prescrição, falha de comunicação, embalagens e rótulos 

de produtos, envolvidos nos processos de dispensação, 

distribuição, administração e uso.  

Há peculiaridades da pediatria, principalmente quando 

trata-se de recèm-nascidos, que exigem alta tecnologia, como 
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a necessidade do cálculo individualizado na dose a ser 

administrada, de acordo com peso e superfície corporal e idade, 

ao longo de todo processo terapêutico. Devido a essa 

necessidade, observa-se dificuldade por partes dos 

profissionais para realização dessas contas favorecendo a 

ocorrência de erros relacionados a dosagem de medicamentos. 

Dentre as principais consequências decorrentes disso, destaca-

se o aumento da taxa de morbimortalidade, elevação dos 

custos assistenciais e alongamento do tempo de internação 

(BRASIL, 2017; VILELA et al., 2018). 

Vale ressaltar que as crianças possuem características 

individuais e levando em consideração a maturação dos órgãos 

que ainda está em desenvolvimento, isso altera todo o processo 

de absorção, metabolismo e excreção das medicações. Além 

da falta de medicações adaptadas para a pediatria (BELELA; 

PEDREIRA; PETERTINI, 2011). 

 Diante do exposto e dado a importância da temática 

abordada e a complexidade do processo de segurança do 

paciente ainda mais quando se trata da unidade pediátrica e os 

efeitos negativos para a saúde do paciente decorrente de erros 

de medicação, justifica-se a realização do presente exposto. 

Para o desenvolvimento do mesmo, foi formulada a seguinte 

questão norteadora: quais são as principais causas dos erros 

de medicação nos serviços neonatal e pediátrico?  

 Para responder o seguinte questionamento, objetivou-se 

identificar e discutir as causas mais frequentes dos erros de 

medicação em pediatria. 

 

  



PRINCIPAIS CAUSAS DE ERROS DE MEDICAÇÃO NOS SERVIÇOS NEONATAL E 

PEDIÁTRICO 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo apresenta-se como uma revisão 

narrativa de literatura, com abordagem qualitativa, que abrange 

a temática sobre as principais causas de erros de medicação 

em um serviço de pediatria. Para Minayo (2013), a abordagem 

qualitativa se ocupa de um nível no qual o objeto estudado não 

pode, ou mesmo não deveria ser quantificado (MINAYO, 2013). 

 Utilizaram-se, como critério de inclusão das fontes de 

estudo, artigos em português e inglês; disponíveis na íntegra, 

publicações dos últimos 10 anos. Como critério de exclusão, 

optou-se por descartar artigos que não contribuíssem para 

responder a questão de pesquisa, teses, dissertações e cartas 

ao editor. 

O levantamento bibliográfico foi realizado entre julho e 

setembro de 2019, por meio de consulta direta na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e Portal de Periódicos da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) nas 

bases de dados; Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), US National Library of Medicine 

National Institutes of Health (PUB MED) e Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). 

Os descritores utilizados foram erros de medicação, 

enfermagem pediátrica e segurança do paciente, de acordo 

com os Descritores em Ciência da saúde (DeCS) e segundo o 

Medical Subject Headings (MESH): medication erros, pediatric 

nursing e patient safety. Para efetivar o cruzamento dos 

descritores foi utilizado operador booleano AND. Na busca feita 

nas bases de dados LILACS, os descritores usados foram: 

erros de medicação, enfermagem e pediatria, com operador 

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nih.gov/


PRINCIPAIS CAUSAS DE ERROS DE MEDICAÇÃO NOS SERVIÇOS NEONATAL E 

PEDIÁTRICO 

 
 

booleano AND. E na base de dados internacional CINAHL e 

PUB MED optou-se por utilizar os descritores: medication 

errors,  pediatric nursing, com o uso do operador AND. 

Fluxograma 1. Esquema da busca e análise dos artigos 

pesquisados nas bases de dados. Natal/RN, 2019. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A busca de artigos resultou em oito estudos selecionados 

a partir dos critérios de inclusão e exclusão. A Tabela 1 expõe a 

distribuição desses artigos de acordo com cada base de dados 

pesquisada. Sendo, 5 artigos selecionados na base de dados 

do Pubmed, 2 artigos selecionados na CINAHL e 1 selecionado 

na base LILACS. 

Tabela 1. Quantidade de artigos selecionados em cada base de 

dados. Natal/RN, 2019. 
Fonte de dados Artigos localizados Artigos selecionados 

PubMed 1.079 5 

CINAHL 36 2 

LILACS 1 1 

TOTAL 1.116 8 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Dos artigos selecionados, dois são revisões da literatura 

sobre o tema, cinco são estudos observacionais analíticos e um 

estudo observacional descritivo que abordam sobre as 

principais causas de erros de medicação em pediatria. O 

Quadro 1 apresenta a descrição dos artigos incluídos na 

revisão. 
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Quadro 1. Descrição dos artigos incluídos na revisão. Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil, 2019. 

AUTOR 

(ANO) 

OBJETIVO PAÍS PRINCIPAIS 

CAUSAS 

CONN et al. 

(2019) 

Reunir 

sistematicamente, 

analisar e sintetizar 

evidências 

publicadas sobre as 

causas de erro de 

prescrição em 

crianças. E 

apresentar os 

resultados a um 

grupo multidisciplinar 

de partes 

interessadas em 

prescrição pediátrica 

para validar os 

achados e 

estabelecer como os 

fatores causadores 

levam a erros na 

prática. 

Irlanda do 

Norte 

As diferenças 

fundamentais das 

crianças levaram a 

doses e cálculos 

individualizados; 

prescrição fora da 

licença; 

formulações de 

medicamentos; 

comunicação com 

crianças; e 

experiência em 

trabalhar com 

crianças. 

 

FEKADU, 

ABDISA, 

FANTA (2019) 

Avaliar a prevalência 

e os tipos de erros de 

prescrição de 

medicamentos nas 

enfermarias 

pediátricas do 

Hospital de 

Referência Nekemte 

(NRH). 

Etiópia A categoria mais 

grave de erro na 

prescrição de 

medicamentos foi o 

erro de dosagem, 

seguido pela 

seleção incorreta 

de medicamentos. 

Estar gravemente 

doente, via de 
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administração e o 

número de 

medicações por 

paciente. 

HERMANSPA

NN et al. 

(2019) 

Determinar o tipo, 

frequência e fatores 

associados aos erros 

de preparação e 

administração de 

medicamentos em 

unidades de terapia 

intensiva para 

adultos (UTIs) e UTI 

neonatais (UTIN) / 

UTI pediátricas 

(UTIP). 

Alemanha A maioria dos erros 

foi aplicada à 

categoria “mistura 

uniforme” e tipo de 

preparação. 

BARAKI et al. 

(2018) 

Determinar a 

magnitude e os 

fatores associados 

ao erro na 

administração de 

medicamentos entre 

a população 

pediátrica 

Etiópia Dose errada é o tipo 

mais comum de 

erro na 

administração de 

medicamentos. 

HOLLAND; 

GAIVA 

(2018) 

Analisar a ocorrência 

do erro no preparo de 

medicação 

intravenosa em 

unidade de terapia 

intensiva neonatal 

Brasil Inadequações no 

ambiente de 

preparo de 

medicações na 

UTIN; erros devido 

a técnica de 

preparo de 

medicações na 

UTIN; erros 

observados no 

preparo de 
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medicamentos na 

UTIN. 

AMEER et al. 

(2015) 

Relatar erros de 

administração 

medicamentos 

(MAEs) que ocorrem 

em pacientes 

pediátricos. 

Londres MAEs foram 

geralmente 

definidos como um 

desvio da dose 

administrada 

daquela prescrita; 

isso incluiu doses e 

administração 

omitidas no 

momento errado. O 

tipo de MAE mais 

prevalente 

relacionado à 

preparação, taxa de 

infusão, dose e 

tempo. 

TELLES 

FILHO, 

PEREIRA 

JÚNIOR, 

VELOSO 

(2014) 

Identificar e analisar 

erros na 

administração de 

medicamentos em 

uma unidade 

pediátrica hospitalar. 

Brasil Quanto a ambiente, 

nível de 

ruído.  Quanto à 

técnica, destaca-se 

o não 

acompanhamento 

do paciente após a 

sua aplicação e a 

não conferência do 

nome do paciente. 

HARDMEIER 

et al. (2014) 

Medir e caracterizar a 

frequência de 

MAE associado a 

pediatria e neonatal 

administração de 

medicamentos; 

Caracterizar 

Suécia Falha em confirmar 

visualmente a 

identificação do 

paciente; Falha em 

comparar o 

medicamento com 

o registro eletrônico 
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conformidade com os 

seis processos de 

segurança após a 

implementação da 

administração de 

medicamentos com 

código de 

barras(BCMA); 

Comparar os MAE 

identificados por 

observação direta 

versus os 

identificados pelo 

sistema voluntário de 

notificação de erros 

de medicação 

(referido como 

relatório de 

incidentes [IR]); 

Identificar barreiras 

ou soluções 

alternativas 

observadas ao 

BCMA que pode ter 

contribuído para 

MAE. 

de administração 

de medicamentos 

pelo menos duas 

vezes antes da 

administração e 

mapear 

administração de 

medicamentos 

antes da 

administração real. 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 Segundo Holland e Gaíva (2018), o ambiente de preparo 

pode interferir negativamente e oportunizar a ocorrência de 

erros. Quanto a isso, foram observadas inadequações no local 

para higienização das mãos, a não desinfecção da bancada e 

interrupção durante o preparo. Na técnica de preparo, 

observou-se a ausência de máscaras e gorros, tal como a falta 
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de rotulação dos medicamentos, a não desinfecção dos frascos 

e a inexistência da higiene das mãos (HOLLAND; GAÍVA, 

2018). 

Tais processos são indispensáveis para garantir a 

segurança do paciente e do próprio profissional, bem como 

diminuir o risco de contaminação. Outras falhas foram 

relacionadas a erros de horário, não verificação de prescrição e 

conferência dos cálculos de diluição dos medicamentos no 

momento do preparo, favorecendo antecipações e atrasos de 

medicações ou superdosagens, que podem acarretar em 

prejuízo ao paciente (HOLLAND; GAÍVA, 2018). 

Em contrapartida, de acordo com Filho, Pereira Júnior e 

Veloso (2014), os aspectos do ambiente de preparo 

considerados inadequados foram relacionados ao nível de ruído 

elevado, iluminação e espaços irregulares com ausência de 

local para higiene das mãos e interrupção durante o processo 

de preparo. Em relação ao acompanhamento do paciente após 

administração da medicação, observou-se que este foi um 

aspecto negligenciado, entretanto, é uma conduta de extrema 

importância para avaliar reação do paciente a droga (TELLES 

FILHO; PEREIRA JÚNIOR; VELOSO, 2014).  

Além disso, constatou-se que o nome do paciente não foi 

conferido antes da administração. Da técnica de preparo, 

ocorreram erros referentes a falta de higiene das mãos, não 

conferência da prescrição e contaminação de materiais e 

medicamentos e ainda a não utilização de luvas de 

procedimento (TELLES FILHO; PEREIRA JÚNIOR; VELOSO, 

2014).  

 Em Conn et al. (2019), são discutidos os erros de 

prescrição, dentre os quais os principais observados foram 
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relacionadas a diferenças fundamentais das crianças que 

necessitam de dosagem individualizada com base em peso, 

idade, área de superfície corporal, o que exige dos profissionais 

os cálculos de dose realizados de maneira inadequada e foram 

responsáveis por altos índices de erros (CONN et al., 2019). 

A necessidade do uso de formulações diferentes de 

medicamentos que também exigem a realização de cálculo 

para adequar a dose, foi outra causa encontrada. Além disso, a 

falta de experiência no trabalho com criança e a consequente 

falta de comunicação com as mesma, estaria relacionado a 

formação do profissional. Outro ponto citado foi a prescrição 

sem licença, aprovação regulatória para uso de crianças 

(CONN et al., 2019).    

 Fekadu, Abdisa e Fanta (2019), apesar de relacionar as 

causas aos erros de prescrição, assim como Conn et al.(2019), 

apresenta diferentes resultados. A categoria mais grave 

apresentada foi o erro de dosagem e a seleção incorreta do 

medicamento, além de subdosagem, medicamentos que não 

foram totalmente prescritos, ou foram, porém de forma 

incorreta. Somado a isso, outras variáveis como pacientes 

gravemente enfermos, administração de medicação por via 

intramuscular relação a oral e com maior número de 

medicações, apresentaram maior chance de ocorrência de 

erros. A via de administração endovenosa também apresentou 

maior chance de erro (FEKADU; ABDISA; FANTA, 2019; CONN 

et al., 2019). 

 Hermanspann et al. (2019), assim como Fekadu, Abdisa 

e Fanta (2019), mostra que a via endovenosa contribui de forma 

significante para a taxas de erros na administração de 

medicações. Porém, o estudo de Hermanspann et al. (2019) faz 
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uma comparação entre a UTI adulto com a UTI pediátrica 

(UTIP) e a causa que apresentou maior taxa de preparações 

incorretas de medicamento foi relacionada a  mistura uniforme, 

pois para que fique homogêneo é preciso agitar pelo menos três 

vezes a medicação (HERMANSPANN et al., 2019; FEKADU; 

ABDISA; FANTA, 2019).  

Em segundo lugar, foi elencada a taxa de infusão, devido 

as infusões curtas que geralmente são feitas. Enquanto isso, na 

UTI adulto, a segunda maior causa foi relacionada a rotulagem, 

pois para aumentar a segurança do processo de preparação 

foram preconizadas rótulos padronizados. Além disso, o tipo de 

preparação, o número de drogas diferentes e o ambiente de 

preparo podem influenciar na taxa de ocorrência de erros 

(HERMANSPANN et al., 2019). 

 Baraki et al.(2018), afirma que o erro mais comum de 

administração foi a dose errada, pois quanto maior a quantidade 

de medicamentos administrados por paciente, maiores as 

chances de ocorrência de erros. Em relação aos profissionais, 

foi observado que os que possuíam maior tempo de experiência 

cometeram mais erros, situação que pode estar associada ao 

fato de terem muita prática e serem mais propensos a cometer 

erros pela rapidez da assistência, não atentando para alguns 

detalhes (BARAKI et al., 2018).  

Além disso, a carga de trabalho extensa acaba 

propiciando o profissional a fazer as atividades com mais 

pressa para dar conta das demandas e aumentando a chance 

de ocorrência de erros. Em relação ao ambiente, a falta de 

disponibilidade de sala de preparação de medicamentos e da 

disponibilidade de um guia de administração de medicamentos 

(BARAKI et al., 2018). 
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 O preparo e a administração de medicamentos são de 

responsabilidade da equipe de enfermagem, sendo necessário 

conhecimento científico sobre a droga que está sendo aplicada 

como ação, via de administração, interações medicamentosas 

e efeitos adversos, além de habilidade técnica. No intuito de 

promover a segurança do paciente, é fundamental que os 

profissionais coloquem em prática todo conhecimento 

associado aos 9 certos de forma a garantir uma prática segura. 

Apesar de fatores que contribuem para erros de medicação 

serem ambientais e relacionados a carga de trabalho, como 

citado por Baraki et al (2018), o cuidado a esse público-alvo 

deve ser redobrado (BARAKI et al., 2018; ROCHA, 2018).  

 Ameer et al. (2015), categorizou os tipos de erros de 

administração de medicamentos, os mais recorrentes foram na 

preparação, técnica e tempo de administração,taxa de infusão, 

na dose, medicações erradas ou não autorizadas, 

administração de dose sem dupla checagem, nota-se a 

necessidade de aplicar os nove certos - paciente certo, 

medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro 

certo, ação certa, forma certa e resposta certa - para prevenir 

os erros de administração de medicação, melhorando a 

segurança e a qualidade da assistência (AMEER et al., 2015). 

 Hardmeier et al. (2014), observou que o tipo mais comum 

de erros de administração de medicações foi a via errada, 

técnica incorreta e medicação não disponível e erro de omissão. 

Ou seja, resultados semelhantes ao dos outros autores quando 

comparados. Outro ponto que o texto mostra é a 

implementação da administração de medicamentos com código 

de barras (BCMA) que tem diminuído a incidência de erros 
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relacionados ao processo de administração de medicamentos 

(HARDMEIER et al., 2014).   

 

CONCLUSÃO 

  

 O processo de segurança do paciente que envolve ações 

pelas instituições de saúde para reduzir o risco, ao mínimo 

possível, de danos desnecessários associados ao cuidado à 

saúde. Para isso, a Organização Mundial de Saúde institui 

metas, desafios internacionais para a segurança do paciente, 

dentre eles a administração de medicações sem danos.  

Eventos adversos podem acontecer em todas as etapas 

da cadeia terapêutica e sua ocorrência além de aumentar os 

custos hospitalares ainda podem causar malefícios graves ao 

paciente, principalmente na ala pediátrica.  Nesse setor, há 

maior demanda das necessidades individuais, pois os 

processos de absorção, metabolização e excreção do fármaco 

são diferentes e exigem dos profissionais, conhecimento e 

experiência na área de atendimento e assistência à criança e 

ao recém-nascido. É necessário a realização de cálculos 

específicos de dose, levando em consideração peso, área de 

superfície corporal e idade, onde miligramas fazem total 

diferença na terapêutica do paciente.  

A maior ocorrência de erros graves de medicação estão 

associados as etapas de preparo e administração de 

medicamentos, que podem ser prevenidas como a adoção de 

sistemas de dupla checagem e cumprimento dos nove para 

aumentar a segurança assistencial. De acordo com os trabalhos 

analisados, existem inadequações do ambiente de preparo de 

medicações, desde a não higiene das mãos até a não 
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desinfecção de frascos e da bancada, propiciando a 

disseminação de infecções. A técnica do preparo, questão de 

dosagem, hora de administração, medicações erradas ou sem 

prescrição. Como também, a ausência de acompanhamento 

dos efeitos ou resultados apresentados pelo paciente após 

administração.  

Legalmente no Brasil o enfermeiro é o responsável pelo 

preparo e administração de medicamentos, contudo, essa 

atividade importante é sempre atribuída aos demais 

profissionais da equipe de enfermagem. Os quais devem ser 

supervisionados e cumprir todas as etapas do processo de 

segurança do paciente, com o objetivo de diminuir a ocorrência 

de erros de medicação no setor da UTI pediátrica e pediatria.  

Além disso, o enfermeiro tem o dever de manter-se 

atualizado e de atualizar sua equipe, sobre as modificações 

constantes nos protocolos operacionais padrão da instituição, 

como também, cumprir as metas de segurança do paciente. 

Nesse sentido, o enfermeiro deve estabelecer e monitorar 

indicadores de qualidade relacionados a prevenção de erros 

relacionados a assistência a saúde. 
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RESUMO: Os anticoncepcionais orais (ACO) além de impedir a 
gravidez são comumente utilizados para tratar disfunções 
hormonais (DH), visto que, apresentam na sua composição 
uma combinação de hormônios sexuais. Nessa perspectiva,  
este estudo teve por objetivo realizar um levantamento 
epidemiológico e avaliar utilização dos anticoncepcionais orais 
no tratamento de distúrbios endócrinos entre estudantes do 
curso de Farmácia da UFPB. Dentro dessa perspectiva, o 
presente estudo avaliou a utilização de ACO para disfunções 
hormonais por estudantes do curso de Farmácia da UFPB. 
Foram analisados 38 questionários, distribuídos 
randomicamente nos quais foram observados que 60,53% das 
estudantes tinham entre 18-24 anos, 44,74% apresentavam 
renda entre 1 a 3 salários mínimos. Dentre elas 63,16% 
utilizavam anticoncepcionais, sendo o Selene® o mais citado 
(16,67%) principalmente para tratar síndrome dos ovários 
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policístico (33,32%), embora o principal motivo do uso de 
anticoncepcional fosse por causa de menstruação irregular 
(35,14%). No que se refere ao tempo de uso, observou-se que 
50% das meninas com 20 anos utilizaram o medicamento num 
período de 6 meses a 1 ano e, em sua maioria, prescrito por 
médico (80,77%), porém houve uma porcentagem menor de 
automedicação (19,23%). Por fim, observou-se que a avaliação 
clínica foi o exame mais realizado pelos médicos, mesmo nas 
jovens apresentando casos de trombose na família. Dessa 
forma, um levantamento do uso desses anticoncepcionais 
auxilia no diagnóstico desses distúrbios, além de avaliar os 
riscos e vantagens do uso dos anticoncepcionais. 
Palavras-chave: Anticoncepcionais orais. Disfunção hormonal. 

Hormônios Androgênicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pílula anticoncepcional é um medicamento muito 

utilizado para impedir a gravidez indesejada. Contudo, existe 

outro emprego desta classe de fármacos para tratar alguns 

distúrbios hormonais devido a presença de hormônios sexuais 

em quantidades consideradas acima ou abaixo da 

concentração normal (ALMEIDA; ASSIS, 2017). 

O uso de hormônios como método contraceptivo foi 

consolidado na década de 60. Porém, os estudos nessa área 

corroboraram a tentativa de tratar disfunções menstruais, 

menopausa, infertilidade e possíveis corrimentos (SILVA, 

2017). 

As pílulas anticoncepcionais são utilizadas 

mundialmente por mais de 200 milhões de mulheres. No Brasil, 

o consumo desse medicamento aumentou significativamente 
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desde 2006, estimando-se, atualmente, que cerca de 25% das 

mulheres utilizam os anticoncepcionais orais combinados 

(ACO) para diversos tratamentos envolvendo desequilíbrio 

hormonal (DH) como o hiperandrogenismo, a acne e as 

irregularidades menstruais em mulheres portadoras de 

Síndrome do Ovário Policístico (SOP), endometriose e entre 

outros (MAGALHÃES; MORATO; SANTOS, 2017; STECKERT; 

NUNES; ALANO, 2016). 

Comumente, o DH está associado com a liberação 

excessiva ou escassa dos hormônios atuantes no ciclo 

menstrual, períodos que englobam os sinais e sintomas 

presentes na tensão pré-menstrual e na menopausa, onde 

cerca de 40% das mulheres passa por alterações físicas e 

emocionais. O DH pode estar associado à endometriose, 

disfunção que afeta mundialmente uma média de 70 milhões de 

mulheres, sendo uma das possíveis causas dos quadros de 

infertilidade feminina entre outros distúrbios. Além disso, há 

evidências que o DH está associado com a SOP, onde, no 

Brasil, estima-se que cerca de 13% das mulheres em idade fértil 

são afetadas e sofrem de distúrbios clínicos e metabólicos 

associados a esta síndrome (BRASIL, 2014; OLIVEIRA, et al., 

2015). 

Tendo em vista que a abordagem dos ACO como 

tratamento de doenças endócrinas é pouco explorada em 

estudos envolvendo sua utilização, além dos riscos ao fazer uso 

desse medicamento, o presente estudo visa realizar um 

levantamento epidemiológico e avaliar utilização dos 

anticoncepcionais orais no tratamento de distúrbios endócrinos 
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entre estudantes da Universidade Federal da Paraíba, Campus 

I, João Pessoa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal e de 

natureza quantitativa que tem como universo os estudantes de 

Farmácia da Universidade Federal da Paraíba – Campus I. Os 

critérios de inclusão foram mulheres matriculadas no curso de 

Farmácia no Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba, com idade igual ou maior do que 18 anos, 

que aceitaram participar da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e como critério de 

exclusão, mulheres que não estavam vinculados ao curso de 

Farmácia da UFPB, com idade inferior a 18 anos ou que se 

recusaram a assinar o TCLE. A coleta de dados para os 

estudantes ativos foi realizada no Centro de Ciências da Saúde 

(CCS) da Universidade Federal da Paraíba, entre setembro e 

outubro de 2019. Foi utilizado um questionário semi-aberto 

aplicado de forma randômica, composto por 17 questões 

objetivas e 8 subjetivas acompanhado do TCLE. O número 

mínimo de estudantes necessários para obter uma amostra 

representativa da população foi de 38 estudantes, sendo essa 

amostra calculada baseada no número total de estudantes 

mulheres do Centro de Ciências da Saúde, obtendo assim o 

valor amostral representativo para o curso de Farmácia. Os 

dados objetivos foram sumarizados por análise descritiva, por 

meio do programa estatístico Qlikcloud e foram tabulados 

através do programa Microsoft Office Excel versão 2013, por 
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meio da estatística descritiva, assim como a confecção de 

tabelas. Os dados obtidos no presente estudo foram avaliados 

com base em referências na literatura, quando havia, e 

demonstrados na forma de tabelas. Esta pesquisa foi submetida 

ao Comitê de Ética em Pesquisas do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba e aprovada sob o 

Parecer nº CAAE15494919.9.0000.5188. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os ACO fazem parte da primeira linha de escolha nas 

disfunções hormonais, visto que é um tratamento de baixo 

custo, de fácil acesso e que pode ser usado em longo prazo, 

sendo assim muito utilizado no tratamento destes problemas 

em mulheres. Esse fato é corroborado quando analisados os 

dados dos questionários. Verificou-se que 63,16% das 

estudantes do curso de Farmácia da Universidade Federal da 

Paraíba utilizam ou utilizaram em algum momento, 

anticoncepcional para o tratamento hormonal. 

Foi constatado que as mulheres entrevistadas 

apresentaram faixa etária predominante entre 18 e 20 anos, 

correspondendo a 60,53% (n=21) além de possuírem renda 

familiar concentrada na faixa entre 1 e 3 salários mínimos (n=17 

e 44,74%) (TABELA 1). Fato esse que corrobora com um 

estudo realizado por Moura e colaboradores (2016) cuja 

amostra de 206 acadêmicos, revelou que a maioria possuía 

entre 18 e 21 anos (51,9%) e apresentavam renda de 1 a 3 

salários mínimos (58,6%), sendo justificado pelo fato dos 

estudantes ingressarem na universidade assim que terminam o 
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ensino médio e possivelmente moram com os pais. Cardoso e 

colaboradores (2014) analisou o pefil de 72 estudantes de 

medicina e concluiu que 20,5% deles apresentavam renda 

familiar de R$ 2.565,00. Essa variável salarial concorda com a 

situação de vulnerabilidade social, no qual 42,8% dos 

estudantes de ensino superior encontra-se em classes sociais 

mais baixas, onde 60,53% desses dos estudantes das 

universidades estão em famílias com renda de até 1 salário 

mínimo (CARDOSO et al., 2014). 

 

Tabela 1. Perfil sociodemográfico das estudantes do curso de 

Farmácia da UFPB. 

Variáveis 

sociodemográficas 
n % 

Idade   

18-20 anos 23 60,53% 

21-23 anos 12 31,58% 

24-26 anos 3 7,89% 

Total 38 100% 

Renda familiar   

Até um salário mínimo  6 15,79% 

De 1 a 3 salários mínimos 17 44,74% 

De 3 a 5 salários mínimos 10 26,32% 

Mais de 5 salários mínimos 5 13,16% 

Total 38 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação ao estilo de vida das participantes, foi 

observado que 57,89% (n=22) não praticam atividade física e 
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55,26% (n=21) fazem uso de bebidas alcoólicas e apenas 

2,63% (n=37) fazem uso do cigarro. O consumo de álcool e o 

tabagismo são hábitos comuns entre os jovens e se utilizados 

em excesso, podem acarretar problemas psíquicos e físicos. 

(BRITO et al., 2019). A correlação dos hábitos de vida com o 

uso de ACO influencia negativamente nos fatores de 

coagulação e possivelmente no desenvolvimento de neoplasias 

malignas, dentre elas o câncer de mama, que apresenta 

diversas etiologias, como a alteração hormonal atrelado ao 

sedentarismo e etilismo (MATOS, 2015; SANTOS, 2017). 

No que se refere ao uso de anticoncepcionais foi 

constatado que dentre as 38 participantes, 24 delas fazem 

utilização desse tratamento, sendo o Selene® o medicamento 

mais frequente (TABELA 2). Brandt, Rodrigues e Burci (2016) 

relata que os ACO são divididos em contraceptivos de primeira, 

segunda e terceira geração. Os de primeira geração foram 

retirados do mercado por apresentam efeitos colaterais como 

cefaleia intensa e náuseas, os de segunda geração, que 

inclusive, são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

por exemplo, Ciclo 21®, Microvlar®, Level®, e que foram 

desenvolvidos de forma a melhorar essas reações indesejadas. 

Os ACO de terceira geração apresentam na sua composição 

etinilestradiol em baixas concentrações e progestógenos mais 

modernos como ciproterona, constituinte presente no Selene®. 

Devido às complicações ocasionadas pelo uso crônico desses 

medicamentos, ocorreu uma diminuição nas concentrações de 

estrogênio e alterações do progestênio, os quais estavam 

associados a risco de trombose venosa, contudo, as novas 
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formulações da progesterona não apresentaram diminuição 

substancial nos casos de trombose (SILVA, 2017). 

 

Tabela 2. Anticoncepcionais  utilizados pelas estudantes do 

curso de Farmácia. 

Anticoncepcionais utilizados n % 

Segunda Geração   

Ciclo 21 (Levonorgestrel 0,15 mg + 

etinilestradiol 0,03 mg) 
1 4,17% 

Microvlar (Levonorgestrel 0,15 mg + 

etinilestradiol 0,03 mg) 
1 4,17% 

Triquilar (Levonorgestrel + etinilestradiol)  1 4,17% 

Dia D (Levonorgestrel 0,75 mg) 1 4,17% 

Terceira Geração   

Tâmisa 20 (20 mcg de etinilestradiol + 75 

mcg de gestodeno)  
1 4,17% 

(Diane 35) Acetato de ciproterona 2 mg + 

etinilestradiol 0,035 mg  
1 4,17% 

(Diclin) Acetato de ciproterona 2 mg + 

etinilestradiol 0,035 mg  
1 4,17% 

(Diva 20) Drospirenona 3 mg + 

etinilestradiol 0,02 mg  
1 4,17% 

(Iumi) Drospirenona 3 mg + etinilestradiol 

0,02 mg  
2 8,33% 

(Selene) 0,035 mg de etinilestradiol + 

2,0 mg de acetato de ciproterona 
4 16,67 

(Tantin) Gestodeno 0,060 mg + 

etinilestradiol 0,015 mg  
1 4,17% 

(Cerazette) Desogestrel 75 mcg  1 4,17% 

(Aixa) Acetato de clormadinona 2 mg + 

etinilestradiol 0,03 mg  
2 8,33% 
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(Adoless) Gestodeno 0,060 mg + 

etinilestradiol 0,015 mg  
2 8,33% 

Quarta geração   

Qlaira (3 mg valerato de estradiol / 2 mg 

valerato de estradiol + 2 mg dienogeste / 

2 mg valerato de estradiol + 3 mg 

dienogeste / 1 mg valerato de estradiol)  

1 4,17% 

Outros   

Não lembra 2 8,33% 

Total 24 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

No tocante da busca por um tratamento para disfunções 

hormonais, no qual 8 das 24 mulheres marcaram mais de uma 

opção, constatou-se que 35,14% das estudantes relataram que 

procuraram recursos terapêuticos por apresentarem a 

menstruação irregular, seguido de 27,03% que relataram 

possuir algum problema de pele (TABELA 3). A SOP é uma 

disfunção hormonal muito comum entre jovens e muitos dos 

seus sinais clínicos são: acne, irregularidade do ciclo menstrual, 

hiperandrogenismo e excesso de pelos (BRASIL, 2018). 

Contudo, o indivíduo pode apresentar essa sintomatologia e 

não apresentar a doença.  

 A acne e a oleosidade, são problemsa de pele comuns 

em jovens acarretados por hormônios androgênicosque, se 

elevados, acarreta na queratinização no folículo epitelial e esse 

excesso desencadeia um processo inflamatório, tornando o 

meio adequado para proliferação bacteriana. Por isso, os 

progestágenos presentes nos ACO de terceira geração 

bloqueiam os receptores androgênicos, não permitindo a 
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interação do hormônio com seu receptor e consequentemente 

diminuindo a acne (AZEVEDO et al, 2017). 

 O ciclo irregular é ocasionado pelo desbalanço das 

concentrações desses hormônios no organismo e o tratamento 

com os ACO, auxiliam na manutenção das concentrações de 

estrogênio e progesterona de forma a mantê-las constantes e 

consequentemente podem regularizar o ciclo menstrual (SILVA, 

2017). 

 

Tabela 3. Motivo pelo qual as discentes buscaram o tratamento 

com anticoncepcionais 

Motivo de uso de ACO n % 

Acne 1 2,70% 

Alteração de humor 1 2,70% 

Diminuir cólicas 1            2,70% 

Evitar gravidez 4 10,81% 

Ganho de peso 3 8,11% 

Menstruação irregular 13 35,14% 

Problema de pele 10 27,03% 

Queda de cabelo 2 5,41% 

Síndrome dos ovários policísticos  2 5,41% 

Total 37 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

A análise dos questionários revelou que a indicação do 

anticoncepcional revelou que 80,77% (n= 21) das estudantes 

obtiveram uma prescrição médica para a compra desse 

medicamento. Contudo, 7,69% (n= 2) se automedicaram e 

11,54% (n= 3) solicitaram auxílio de um farmacêutico para 
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escolher um ACO (TABELA 4). Embora o farmacêutico seja um 

profissional do medicamento, seu papel é promover o uso 

racional do mesmo, auxiliando e impedindo o uso indevido do 

medicamento, além de estimular a consulta com o médico 

(FONTELES et al, 2016), visto que, a especialidade médica 

ginecologia é responsável por gerenciar a saúde do corpo da 

mulher, conhecendo assim, todo o sistema reprodutor feminino. 

Assim, a prescrição da pílula anticoncepcional, deve ser 

realizada por esses profissionais, que deverão acompanhar o 

paciente avaliando o seu bom uso e os possíveis efeitos 

colaterais (CAVALIERE, 2017). Não há literatura com dados 

que corroborem com o presente estudo, embora, tenham sido 

encontrados dados sobre casos de prescrição farmacêutica 

para anticoncepcionais. 

 Além disso, a automedicação é um dos problemas mais 

frequentes associado aos efeitos colaterais dessas terapias, por 

isso, faz-se necessário que o profissional farmacêutico realize 

a conduta adequada no processo da orientação farmacêutica. 

Fonteles e colaboradores (2016), afirmam que a automedicação 

é um dos principais motivos das reações adversas causadas 

por medicamentos, por essa razão, como o farmacêutico possui 

um contato frequente com esses indivíduos, ele deve impedir o 

uso indevido, ao invés de realizar o ato da dispensação sem 

receita médica.  
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Tabela 4. Indicação do uso do anticoncepcional 

Indicação do uso de 

anticoncepcionais 
N % 

Eu mesmo 2 7,69% 

Farmacêutico 3 11,54% 

Médico 21 80,77% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A depender do tempo de uso e o tipo de 

anticoncepcional, os efeitos indesejados podem variar bastante, 

no entanto, das 24 jovens, 14 (58,33%) afirmaram apresentar 

efeitos indesejados. Dessa forma, os efeitos mais comuns 

desses medicamentos (TABELA 5) foram alterações de humor 

(16,22%, n= 6), aumento de peso (18,92%, n= 7), dor de cabeça 

(18,92%, n= 7) e náuseas (16,22%, n= 6). Essas reações muitas 

vezes estão associadas a prática incorreta ao tomar a pílula, ou 

seja, não tomando na mesma hora ou tomando duas pílulas no 

mesmo dia em razão de esquecimento do medicamento no dia 

anterior (FONSECA; GOMES; BARRETO, 2015).  

 Além disso, as progestinas estão associadas a esses 

efeitos, visto que as pílulas de primeira e segunda geração se 

ligam nos receptores dos hormônios e os ativam 

desencadeando mais problemas hormonais além de náuseas e 

dor de cabeça (SILVA, 2017), por isso, as progestinas de 

terceira e quarta geração foram desenvolvidas, de forma a 

diminuir os efeitos androgênicos como acne, retenção hídrica e 

alterações de humor, visto que bloqueiam o receptor desses 

hormônios (SANTOS, 2017). 
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 Ademais, existe uma vertente na qual as reações 

indesejadas ocorrem quando a usuária não se adapta ao 

medicamento, eventos esses que são provocados por fatores 

genéticos e estilo de vida do indivíduo e por isso, causam 

tonturas, náuseas, cefaleias constantes, além de eventos 

trombolíticos (BRANDT; RODRIGUES; BURCI, 2016). 

 

Tabela 5. Principais efeitos indesejados provenientes do uso de 

anticoncepcionais 

Principais efeitos 

indesejados 
N % 

Alteração do fluxo 3 8,11% 

Alteração do humor 6 16,22% 

Aumento de peso 7 18,92% 

Diminuição da libido  4 10,81% 

Dor de cabeça 7 18,92% 

Náusea 6 16,22% 

Surgimento de espinhas 3 8,11% 

Taquicardia 1 2,70% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Os anticoncepcionais mais utilizados para acne são os 

de terceira e quarta geração (24,15%). Com relação à SOP, o 

Selene® (0,035 mg de etinilestradiol + 2,0 mg de acetato de 

ciproterona) foi o ACO citado (13,75%) e por fim, ao analisar os 

medicamentos para endometriose viu-se que Qlaria® era o 

anticoncepcional utilizado (TABELA 6). 

 A SOP é um distúrbio que provoca alterações hormonais 

e leva a formação de cistos nos ovários fazendo com que eles 

aumentem de tamanho acarretando em sintomas como acne, 
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cólica, excesso de pelos e irregularidade da menstruação, 

sendo assim, necessário um medicamento para tratar essa 

sintomatologia (OLIVEIRA, 2017). Frutuoso e Monteiro (2018) 

realizaram uma revisão sistemática e observaram que todos os 

anticoncepcionais combinados contendo acetato de ciproterona 

mostraram maior eficácia no tratamento da SOP, visto que, 

possuía maior efeito sobre os hormônios androgênicos, 

diminuindo assim a sintomatologia dessa doença  

 A endometriose é caracterizada pela existência de tecido 

endometrial fora da cavidade uterina. Essa doença possui 

etiologia multifatorial, tendo como principais sintomas cólicas 

menstruais intensas, dores durante a relação sexual e 

infertilidade. Os anticoncepcionais que apresentam na sua 

composição o dienogeste, como o Qlaira® promovem a 

diminuição das lesões da endometriose, devido à produção de 

um ambiente progestogênico contínuo e consequentemente 

diminuição moderada dos estrogênios circulantes. Essa 

medicação age de forma a impedir que os hormônios 

endógenos atrofiem o endométrio além de impossibilitar a 

menstruação, diminuindo assim, a dor e a proliferação do 

endométrio extra-uterino (AMARAL, 2017). 

 

Tabela 6. Relação entre os anticoncepcionais utilizados e as 

disfunções hormonais  

Disfunção hormonal X 

anticoncepcional 
N % 

Acne   

(Tantin) Gestodeno 0,060 mg + etinilestradiol 

0,015 mg  
1 3,45% 
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(Dia D) Levonorgestrel 0,75 mg  1 3,45% 

(Diane 35) Acetato de ciproterona 2 mg + 

etinilestradiol 0,035 mg  
1 3,45% 

(Diva 20) Drospirenona 3 mg + etinilestradiol 

0,02 mg 
1 3,45% 

(Diclin) Acetato de ciproterona 2 mg + 

etinilestradiol 0,035 mg 
1 3,45% 

(Iumi) Drospirenona 3 mg + etinilestradiol 0,02 

mg 
1 3,45% 

( Microvlar) Levonorgestrel 0,15 mg + 

etinilestradiol 0,03 mg    
1 3,45% 

(Selene) 0,035 mg de etinilestradiol + 2,0 mg 

de acetato de ciproterona  
1 3,45% 

Gestodeno 0,060 mg etinilestradiol 0,015 mg  1 3,45% 

Triquilar (Levonorgestrel + etinilestradiol) 1 3,45% 

Não lembra 1 3,45% 

Diminuir as cólicas   

Cerazette(Desogestrel 75 mcg ) 1 3,45% 

Nódulos Mamários   

(Iumi) Drospirenona 3 mg + etinilestradiol 0,02 

mg  
1 3,45% 

Endometriose   

Qlaria (3 mg valerato de estradiol / 2 mg 

valerato de estradiol + 2 mg dienogeste / 2 mg 

valerato de estradiol + 3 mg dienogeste / 1 mg 

valerato de estradiol)  

1 3,45% 

Regularizar a menstruação   

Ciclo 21 (Levonorgestrel 0,15 mg + 

etinilestradiol 0,03 mg) 
1 3,45% 

Não lembra 1 3,45% 

Síndrome dos Ovários Policísticos   

(Selene) 0,035 mg de etinilestradiol + 2,0 

mg de acetato de ciproterona 
4 13,75% 
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Aixa (Acetato de clormadinona 2 mg + 

etinilestradiol 0,03 mg) 
2 6,90%% 

Adoless (Gestodeno 0,060 mg + etinilestradiol 

0,015 mg)  
2 6,90% 

Ciclo 21 (Acetato de ciproterona 2 mg + 

etinilestradiol 0,035 mg) 
1 3,45% 

Diva 20 (Drospirenona 3 mg + etinilestradiol 

0,02 mg) 
1 3,45% 

Tâmisa 20 (20 mcg de etinilestradiol + 75 mcg 

de gestodeno) 
1 3,45% 

Tâmisa 30 (75 mcg de gestodeno + 30 mcg de 

etinilestradiol) 
1 3,45% 

Tensão Pré-Menstrual (TPM)   

(Diane 35) Acetato de ciproterona 2 mg + 

etinilestradiol 0,035 mg  
1 3,45% 

Total 29 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

No que se refere à incidência das disfunções hormonais, 

constatou-se que 11,54% (n=3) das estudantes com 20 anos 

apresentam SOP, 11,54% (n=3) das discentes possuem acne e 

3,85%% (n=1) das acadêmicas com 22 anos tem endometriose. 

O que contrapõe o estudo de Amaral (2017), no qual a 

incidência de endometriose ocorre em mulheres entre 35 e 40 

anos. Contudo, a endometriose é uma doença comum em 

mulheres com a idade reprodutiva, o que explica a alta 

incidência em mulheres jovens. Além disso, uma das causas 

dessa doença tem relação com o número aumentado de 

menstruações que a mulher moderna apresenta durante a vida, 

visto que, antigamente as mulheres engravidavam 

precocemente e a menarca ocorria com idades mais 

avançadas. Com isso, o número de ciclos menstruais aumenta, 
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elevando, consequentemente, os níveis de estrogênio e 

diminuindo a ação da progesterona que eliminaria os focos de 

endometriose (BARBOSA; OLIVEIRA, 2015). 

 A acne pode estar associada tanto a SOP como também 

a problemas associados a oleosidade da pele e disfunções 

hormonais. Porém, o seu tratamento com anticoncepcionais 

deveria ser um tratamento alternativo, sendo a terapêutica de 

primeira escolha os tratamentos tópicos e, dependendo do grau 

de acometimento da pele, a alternativa é o tratamento com 

antimicrobianos associado outros cuidados complementares. O 

público mais indicado para tratar acne com ACO são mulheres 

que apresentam sinais de androgênios em excesso, acne 

tardia, erupções pré-menstruais e aquelas que não foram 

eliminadas pelo tratamento convencional (AZEVEDO et al, 

2017). 

 Por ser uma doença de etiologia multifatorial, sendo as 

causas mais prevalentes a mutação genética e deficiência de 

insulina, a SOP não apresenta uma incidência definida apesar 

do alto índice de diagnóstico dessa alteração ovariana, por isso, 

acomete diferentes faixas etárias, desde a menarca até a 

menopausa (OLMEIDO; COHEN, 2017).  

 No que tange a respeito dos exames passados como 

forma de avaliar o melhor anticoncepcional para o indivíduo, 

observou-se que 66,67% (n=16) das mulheres realizaram 

alguma avaliação antes de ser prescrito um ACO para a 

mesma. Dentre elas, 28,55% (n=2)  realizaram uma avaliação 

clínica e descobriu-se o risco de trombose na família advindo 

de um membro da família (TABELA 7).  
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 A trombose, clinicamente, pode produzir poucos 

sintomas específicos como dor e edema de membros inferiores, 

sendo diagnosticada de forma mais específica pelas alterações 

hematológicas como: Fator V de Leiden, diminuição dos níveis 

de proteína C e S, anticorpos, anticoagulante lupídico e pela 

hipercoagubilidade, marcadores apresentados num 

hemograma. A associação da avaliação clínica, hemogramas e 

o doppler, possibilitam a visualização da velocidade da 

circulação sanguínea (SANTOS, 2017). 

 Assim, como a SOP e a endometriose, a trombose é uma 

doença de causa multifatorial. Porém, se houverem casos na 

família é importante avaliar o indivíduo para buscar mutações 

genéticas antes de prescrever o anticoncepcional. Visto que, 

mulheres com trombofilia hereditária já apresentam 

susceptibilidade de desenvolver um trombo. Uma das formas 

mais comuns de alterações genéticas em mulheres é a mutação 

no gene do fator V que está relacionado diretamente com a 

proteína C, molécula que quando ativada na presença da 

proteína S, forma o complexo PCA/ PS causando a inativação 

dos cofatores Va e VIIIa através da clivagem enzimática, 

inibindo assim, a atividade do sistema coagulante 

(GONÇALVES; MANSILHA, 2011; BRASILEIRO-FILHO, 2017). 
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Tabela 7. Correlação entre os exames aos quais as estudantes 

foram submetidas e o histórico familiar de trombose 

Histórico familiar X 

Exames 
       n % 

Avaliação clínica   

Avó paterna 2 28,55% 

  Avó Materna 1 14,29% 

Hemograma   

  Tios 1 14,29% 

  Tias 1 14,29% 

  Avó 1 14,29% 

Avô Paterno 1 14,29% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo realizou um levantamento do uso de 

anticoncepcionais para disfunções hormonais por alunas do 

curso de Farmácia da UFPB. E a partir dos dados obtidos, foi 

possível concluir que os ACO são importantes no tratamento de 

doenças como endometriose e síndrome dos ovários 

policísticos, devido a sua composição hormonal, os quais são 

constituidos de hormônios responsáveis por balancear as 

concentrações fisiológicas de estrogênos e progestagênos. 

Porém, é importante salientar que para alguns casos seu uso 

não deve ser o tratamento de primeira escolha, como por 

exemplo da acne, visto que, existem outros tratamentos tópicos 

que deverão ser realizados, de modo a impedir as possíveis 

consequências do uso desse medicamento como o risco de 

desenvolver trombose. Além disso, foi importante avaliar o 



LEVANTAMENTO DO USO DE ANTICONCEPCIONAIS NO TRATAMENTO DE 

DISFUNÇÕES HORMONAIS POR ALUNAS DO CURSO DE FARMÁCIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

 
 

índice de automedicação, que por menor que seja, deve alertar 

as mulheres sobre os riscos que estão se submetendo por não 

buscar a orientação médica para o uso de ACO. Em relação ao 

papel do farmacêutico é importante alertá-lo das possíveis 

infrações que estará cometendo, visto que, deveria estimular a 

paciente a buscar um ginecologista e a partir do fornecimento 

da prescrição médica, orientar e realizar a dispensação do 

medicamento. Dessa forma, se o farmacêutico prescrever ACO, 

estará infrigindo seu código de ética e sujeitando o paciente a 

desenvolver problemas futuros. Por fim, esta pesquisa é um 

alerta sobre o perfil de uso de ACO por estudantes de Farmácia, 

um curso da área de saúde onde verifica-se que a incidência de 

alterações hormonais é elevada visto que são pessoas jovens 

e que, mesmo pertencendo a este curso ainda foi encontrado 

pessoas que utilizam esta classe medicamentosa sem 

indicação médica. 
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RESUMO: O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa 
progressiva e irreversível, que tem como principal característica 
a perda da memória. Em geral, a Doença de Alzheimer 
apresenta maior incidência no grupo etário entre 60 e 80 anos. 
Trata-se de um tipo de demência que, embora não tenha cura, 
a ajuda com tratamentos pode auxiliar a controlar os sintomas 
e retardar a sua progressão. Nesse sentido, o presente trabalho 
tem por objetivo analisar o tratamento do Alzheimer, 
identificando plantas com esse potencial. Para tanto, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica. Foram identificamos 22 
artigos que atendiam aos critérios de elegibilidade. Há quatro 
fármacos principais: donepezil, galantamina, rivastigmina e 
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tacrina, responsáveis em proporcionar um alívio parcial dos 
sintomas, entretanto, apenas para alguns estágios da doença 
os medicamentos apresentam eficácia no alívio dos sintomas. 
Além disso, a descontinuidade do tratamento pode trazer 
retrocesso cognitivo, comportamental e/ou funcional do 
paciente que foi submetido ao tratamento medicamentoso. 
Foram identificadas 21 plantas que demonstram potencial 
medicinal para essa doença, tendo em vista que apresentam 
princípios ativos com características antioxidantes, 
neuroprotetoras, anti-inflamatórias ou anticolinesterásticas. 
Observa-se que há grande diversidade de plantas no Brasil que 
podem ser utilizadas para o tratamento do Alzheimer, 
entretanto, ainda é inexplorado todo o seu potencial 
farmacoterápico. 
Palavras-Chave: Doença neurodegenerativa. Fitoterápicos. 
Terapêutica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

         A utilização de plantas medicinais é uma prática antiga e 

enriquecida pelas diferentes culturas em todo o mundo. 

Denominada de fitoterapia, o tratamento das doenças com uso 

de substâncias derivadas de plantas é considerado uma forma 

de tratamento eficaz, e vem se tornando cada vez mais popular 

entre os profissionais de saúde que buscam novas formas de 

tratamento. (BOSSE, 2014). 

         Diante desse aumento, o uso de plantas medicinais vem 

apresentando um papel fundamental na atenção primária de 

saúde, sendo fortalecido através de Práticas Integrativas e 

Complementares (PICS), criadas pelo Governo através do 

Ministério da Saúde, como forma de proporcionar um 
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tratamento alternativo para diversas patologias (NETO et al., 

2014). 

          De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

estima-se que cerca de 60 a 80% da população mundial 

depende do uso de plantas medicinais ou medicamentos 

provenientes de seus ativos para o tratamento de patologias 

que vão de processos inflamatórios simples até doenças 

neurodegenerativas, como a Doença de Alzheimer (FLÓRIO, 

2019). 

Nesse contexto, o enfoque no tratamento da doença de 

Alzheimer a partir do uso de produtos Fitoterápicos é de grande 

relevância, uma vez que o Alzheimer é uma doença 

neurodegenerativa progressiva e, atualmente, sem cura, tendo 

como característica marcante a perda das funções cognitivas. 

Sua etiologia ainda é desconhecida, entretanto, existe uma forte 

correlação com a presença de lesões cerebrais (ABRAZ, 2019).   

Além disso, há presença de acúmulo de placas senis 

decorrentes do depósito da proteína beta-amiloide e 

apresentação de emaranhados neurofibrilares, decorrentes da 

hiperfosforilação da proteína Tau. Outra alteração marcante do 

Alzheimer é a redução das células nervosas (neurônios) e das 

suas sinapses, com redução do volume cerebral que são 

indicadores para o diagnóstico da doença (ABRAZ, 2019). 

Nos últimos anos, nota-se um aumento sucessivo dos 

portadores da Doença de Alzheimer, principalmente nos países 

desenvolvidos, tornando-se visível a maior prevalência no 

grupo de idosos.  O portador da doença é caracterizado por 

apresentar perda de memória, problemas em usar a linguagem, 

mudanças de personalidades e desorientação (FERNANDES; 

ANDRADE, 2017). 
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Alguns fatores têm sido apontados como possíveis 

precursores para a Doença de Alzheimer, como diabetes, 

hipertensão arterial, obesidades, tabagismo e dislipidemia 

(CARVAJAL, 2016). É importante destacar que além dos fatores 

supracitados, as condições genéticas são consideradas no 

diagnóstico. Sendo assim, outros fatores também foram 

observados e apontados, como aminoácidos neurotóxicos, a 

toxicidade a agentes infecciosos, alumínio e radicais livres de 

oxigênio. É importante salientar que os agentes apontados 

também causam modificações no material genético, ou seja, 

contribuindo para uma das possíveis etiologias do Alzheimer 

(NETO et al., 2014). 

O tratamento para a Doença de Alzheimer é bem 

discutido e vem sendo uma linha de pesquisa bastante 

estudada pelos profissionais da saúde, envolve diversos tipos 

de tratamentos, sendo um deles as formas farmacológicas e 

psicoativas, que são utilizadas com a intenção de preservar ou 

resgatar a cognição, a conduta e as habilidades funcionais do 

paciente (NETO et al.,  2014). 

No Brasil, o tratamento é realizado através de centros de 

referência do Sistema Único de Saúde (SUS) que oferecem um 

tratamento multidisciplinar integral e gratuito para pacientes 

portadores da Doença de Alzheimer, fazendo uso de 

medicamento que auxiliam desde as sinapses colinérgicas, até 

medicamentos com ação antioxidante, anti-inflamatória, 

vasodilatadora e antilipêmica com o intuito de retardar a 

evolução dos sintomas, proporcionando uma maior qualidade 

de vida ao paciente portador da Doença de Alzheimer (BRASIL, 

2019). 
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 Tendo em observância as complicações associadas à 

Doença de Alzheimer, o presente estudo objetivou avaliar o 

tratamento medicamentoso utilizado no tratamento dessa 

patologia, bem como fazer um levantamento de plantas 

medicinais que possam ser associadas ao tratamento desses 

pacientes, devido a seus efeitos farmacológicos realizando uma 

análise descritiva das abordagens atuais em relação ao 

tratamento do Alzheimer.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

         

           A metodologia aplicada no desenvolvimento deste 

trabalho constou de uma revisão integrativa, de caráter 

exploratório e qualitativo. Nesse aspecto, vale salientar que a 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de matérias 

publicadas em livros, artigos, dissertações e teses.  

         Nesse sentido, a presente pesquisa foi desenvolvida na 

tendo por base a produção científica já existente sobre o uso de 

plantas medicinais no tratamento da Doença de Alzheimer. Os 

principais critérios de inclusão foram: a utilização do potencial 

medicinal de diferentes plantas, bem como a eficácia para 

tratamento da doença. Foram considerados como critérios de 

exclusão os estudos que analisaram outros tipos de doenças 

neurodegenerativas e neurológicas, aqueles que fizeram uso de 

outra abordagem terapêutica para tratamento e o material 

publicado antes do ano de 2014, com o intuito de obter dados 

coerentes e atuais a respeito da temática. 
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Considerou-se fazer uma busca em vários trabalhos 

publicados em bases de dados como SciELO, 

PubMed/MedLine e Lilacs sem haver restrição linguística e 

foram utilizados os descritores: doença de Alzheimer, 

tratamento, fitoterápicos e plantas medicinais. 

A primeira fase da revisão se deu através de um balanço 

dos títulos e, posteriormente, uma leitura analítica dos 

respectivos resumos para só então selecionar aqueles de maior 

interesse. A segunda fase compreendeu a seleção dos dados 

principais, a fim de compor o presente estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

        Foram identificados 10562 trabalhos através das bases de 

dados pesquisadas. Partindo dos critérios de exclusão e 

inclusão, foram selecionados 265 artigos para uma análise da 

temática, em que foram excluídos 243 trabalhos que não se 

encaixavam nos critérios da pesquisa. Portanto, foram 

utilizados efetivamente 22 estudos para compor o presente 

trabalho.   

Mediante a análise de dados foram identificados quatro 

fármacos utilizados, atualmente, no tratamento da doença de 

Alzheimer. Devido à presença de inibidores de colinesterase, 

esses medicamentos proporcionam um alívio parcial dos 

sintomas, são eles: donepezil, galantamina, rivastigmina e 

tacrina, como visto na tabela 1 (HUANG, 2018) 
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         Os pacientes que apresentam a doença de Alzheimer, 

possuem a incapacidade de sintetizar a acetilcolina, que é um 

neurotransmissor fundamental para a memória. Esses 

pacientes apresentam baixos níveis de acetilcolina no cérebro 

devido a presença das enzimas colinesterase que destroem a 

acetilcolina, comprometendo a comunicação entre as células 

nervosas. Portanto, os fármacos utilizados no tratamento da 

doença de Alzheimer têm por finalidade inibir as enzimas 

colinesterase para aumentar as concentrações de acetilcolina, 

conduzindo a um aumento da comunicação entre os neurônios, 

o que por sua vez pode, temporariamente, reduzir a estabilizar 

os sintomas da doença (ALZHEIMER PORTUGAL, 2019). 

Entretanto, esses medicamentos limitam-se a evitar a 

evolução dos sintomas da doença, pois trata-se de um 

benefício temporário uma vez que a descontinuidade do 

tratamento pode trazer retrocesso cognitivo, comportamental 

e/ou funcional do paciente que foi submetido ao tratamento 

(NETO, et al., 2014). 

 Apenas para alguns pacientes que têm Alzheimer esses 

medicamentos são eficazes, pois eles são mais úteis em casos 

de sintomas leves e moderados, dentre eles, apenas a 

donepezil foi aprovada para o tratamento em casos mais 

severos da doença. Podendo regredir os sintomas da doença 

em 6 a 9 meses (HUANG, 2018). 
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Tabela 1. Fármacos utilizados no tratamento do Alzheimer. 

 

Inibidores 

 

Classe 

Química 

 

Enzimas 

inibidas 

Dosagem 

(mg/dia) 

 

Donepezil 

 

Piperidina 

 

Acetil-

colinesterase 

 

5-10 

 

Galantamina 

 

Alcalóidefen

antreno 

 

Acetil-

colinesterase 

 

12-24 

 

Rivastigmina 

 

Carbamato 

 

Acetil-

colinesteraseeBut

iril- colinesterase 

 

6-12 

 

Tacrina 

 

Acridina 

 

Acetil-

colinesteraseeBut

iril- colinesterase 

 

40-160 

  Fonte: Elaborada pelo autor. 

  Por outro lado, as plantas medicinais demonstram um 

grande recurso alternativo no tratamento dessa doença, tendo 

em vista que muitas das plantas apresentam princípios ativos 



PLANTAS MEDICINAIS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER: 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

com características antioxidantes, neuroprotetoras, anti-

inflamatórias ou anticolinesterásticas. (HUANG, 2018). 

 Tendo como base o estudo fitoquímico de várias 

plantas, pesquisadores apontam algumas como eficazes no 

tratamento do Alzheimer, como visto na tabela 2. A 

galantamina, por exemplo, é um alcaloide isolado da família de 

vegetais Amaryllidaceae pertence à classe das Liliopsida 

(NETO, et al., 2014). 

 

Tabela 2 -Plantas medicinais associadas ao estudo da Doença 

de Alzheimer. 

        Família 
Nome Científico/    Nome 

popular 
          Ação 

Amaryllidac
eae 

Alliumsativum L./ Alho Antioxidante 
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Anacardiac
eae 

Myracrodruonurundeuva
Allemão/ Aroeira 

 
Anti-inflamatória e 

cicatrizante 

Araliaceae 
Panax ginseng C.A. 

Mey/ Ginseng 

Revigorante e 
restaurativa 

Amarantha
ceae 

Pfáffiapaniculata/Ginsen
g brasileiro 

Anti-inflamatória e 
dilatadora 

Cactaceae 
 
 

Pereskia 
grandifoliaHaw/ Oro-pro-

nobis 
 

Anti-inflamatória,  
cicatrizante, 
revigorante e 
regenerativo. 

 

Cannabace
ae 

Cannabis sativa L./ 
Maconha 

Analgésico e anti-
inflamatório 
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Fabaceae 

Acosmium panamense 
(Benth.) Yakovlev/ 
Balsamo amarillo 

Anti-inflamatório, 
protetor e 

regenerativo 

Fabaceae 
Melissa officinalis L/ 

Melissa 

 
Sedativo e 

antioxidante. 
 

Ginkgoace
ae 

Ginkgo biloba L/ Ginkgo 
biloba 

Antioxidantes,neuro
tróficos e dilatador 

Iridaceae 
Crocussativus L/ 

Açafrão-verdadeiro 

 
Antioxidante e anti-

inflamatória 

Lamiaceae 
Salviaofficinalis L/ 

Salvia. 

Antioxidante e anti-
inflamatória e 

cognitiva. 

 
Lamiaceae 

 
Rosmarinusofficinalis L/ 

Alecrim 

 
Relaxante, 

antioxidante, anti-
inflamatória. 

 
Leguminos

eae 

 
Glycyrrhiza glabra L/ 

Alcaçuz 

 
Anti-inflamatória, 

antioxidante e 
revigorante 



PLANTAS MEDICINAIS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER: 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

Moringacea
e 

Moringa oleiferaLam/ 
Moringa 

 
Antioxidante e anti-

inflamatória 

 
Pinaceae 

AbiesholophyllaMaxim/ 
Abeto da Manchúria 

Antioxidante e 
inibitória 

 
Plantaginac

eae 

Bacopamonnieri (L.) 
Wettst/ Bacopá 

Anti-inflamatória e 
sedativa 

Punicaceae 
Punica granatum L/ 

Romã 
Anti-inflamatória 

Sapindace
ae 

Paullinia cupana Var, 
Sorbilis/ Guaraná-

daAmazônia 

 
Estimulante e 

vasodilatadora 
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Solanacea

e 

 
Physalisangulata L/ 

Camapu 

 
Anti-inflamatória e 

estimulante 

 
Vitaceae 

 
Vitisvinifera L. Planch/ 

Uva 

 
Anti-inflamatória e 

vasodilatadora 

 
Zingiberace
ae 

Curcuma longa L/ Falso-
açafrão, batatinha-
amarela, gengibre-

dourada 

Antioxidante, anti-
inflamatória e 

Neuroprotetora. 

Fonte: SANTANA ;DOURADO;BIESKI, 2018. 

 

Diante desse âmbito, a planta medicinal mais citada em 

artigos no tratamento da Doença de Alzheimer foi o Ginkgo 

biloba, muito presente na medicina oriental para melhoria da 

atividade cognitiva (GASPARINO, 2017).             

Estudos in vitro realizados com amostras isoladas, 

culturas de células e modelos de animais in vivo demostram 
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que o ginkgo e seus compostos (ginkgolídeos e flavanoides) 

possuem uma ampla variedade de funções biológicas, das 

quais se destacam a melhoria do fluxo sanguíneo cerebral, 

atividade neurotrófica, inibição da ativação das plaquetas. Ele 

também apresenta grande capacidade de atravessar a 

barreira hematoencefácila, ou seja, fazendo desse produto 

fitoterápico uma importante opção de tratamento contra a 

Doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas 

(VENKATESAN, 2015). 

         De acordo com a ANVISA, o ginkgo apresenta outras 

propriedades importantes para a manutenção do bom 

funcionamento das atividades neurais, como a liberação de 

catecolaminas e proteção das membranas neuronais, 

regulando as sinapses neurais e evitando a degeneração das 

células nervosas (BRASIL, 2016). 

Outra planta bastante descrita na literatura foi a Melissa 

officinalis L, conhecida popularmente como erva-cidreira. Ela 

tem sido muito utilizada por suas características antioxidantes, 

neuroprotetoras e pela presença do ácido rosmaríco que tem 

demostrado capacidade de remover radicais livres e prevenir 

a célula contra a apoptose (VENKATESAN, 2015). 

Através de análises químicas da Melissa officinalis L , 

constatou-se a presença de  monoterpenos aromáticos, como 

citronela, geraniol, acetato de geranilo, isogeranial, entre 

outros, que exercem ação protetora neural contra hipóxia e 

desempenham papel muito importante nos mecanismos 
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subjacentes á função da memória através da melhoria da 

função colinérgica do paciente (VENKATESAN, 2015). 

Outra planta que se destaca é a Physalisangulata. Ela é 

uma planta nativa do Brasil, em especial na região amazônica 

do país, popularmente nomeada de camapumullaca ou juá-de-

capote. Os estudos com essa planta apontam a presença de 

vários produtos bioativos ricos em ação anti-inflamatória e efeito 

analgésico, devido à sua ação anti-inflamatória. Ela 

possivelmente apresenta caráter neurogênico, após testes 

realizados em laboratório, a Physalisangulata apresentou 

resposta positiva na diminuição da inflamação fazendo com que 

as chances do tecido neural venham a se recompor sejam 

maiores (BASTO, 2017). 

Outra planta brasileira citada é a Pfaffiapaniculata mais 

conhecida como Ginseng brasileiro, bastante estudada devido 

à sua capacidade de regeneração celular, imunoestimulante e 

ser um revigorante físico, devido ao aumento do raciocínio que 

seus princípios ativos proporcionam. Os estudos realizados 

em animais in vivo relataram que ginsenosídeos são eficazes 

em relação à redução de neuroinflamatórios, sendo assim, 

melhorando a percepção espacial e aumentando a densidade 

sináptica do paciente (CAZARIM, 2016). 

Através de inúmeras pesquisas envolvendo a temática 

foi possível observar a presença de uma planta muito utilizada 

no dia a dia na alimentação de muitas pessoas, e que possui 

grande atividade antioxidante. A planta em questão é a 

Rosmarinusofficinalis L, conhecida popularmente como 
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alecrim. Os estudos comprovaram a presença de carnosol e 

ácido carnósico, ambos presentes no crescimento neuronal 

que é necessário para manutenção e crescimento do tecido 

nervoso. Seus estratos bioativos atuam de forma simultânea 

com a α-tocoferol através da transferência de átomos de 

hidrogénio para a regeneração desta vitamina a partir do radical 

α-tocoferílico e acredita-se que o ácido carnósico esteja 

relacionado com este efeito (SANTOS, 2016). 

Outro produto fitoterápico que apresenta grande 

potencial em relação ao Alzheimer é a Vitis vinífera, conhecida 

popularmente com Videira. Ela possui esse potencial devido à 

presença do resveratrol que é uma substância encontrada na 

composição de cascas e sementes de uvas como compostos 

fenólicos, com sua concentração baseado em polifenólico, 

fenilalanina que apresenta caráter anti-inflamatórias, que está 

associada a inibição da oxidação e modulagem do 

metabolismo lipídico, atuando como vasodilatador (OLIVEIRA 

et al., 2017). 

Atualmente, já é possível encontrar o resveratrol isolado 

em cápsulas, como uma alternativa além de uva e seus 

derivados. Partindo para os derivados da uva, os sucos de 

uvas e vinhos são os alimentos que apresentam mais essa 

substância, entretanto, a concentração vai variar de acordo 

com o tipo da uva e do processo de extração do suco e de 

infecções fúngica ocorrente na videira (FREITAS et al., 2014). 

Outra planta bastante evidenciada nas pesquisas foi a 

Paullinia Cupana, mais conhecida como Guaraná. O guaraná é 
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muito utilizado na região norte do Brasil, em que possui alto teor 

de cafeína de aproximadamente 3-6%, além disso, em sua 

composição são encontradas altas concentrações de polifenóis, 

sendo assim, tornando-o um tônico bastante eficaz no 

tratamento do paciente com Alzheimer (OLIVEIRA et al., 2017). 

Por fim, entre as mais citadas em pesquisas cientificas. 

Encontra-se o Cannabis sativa L. que é uma das plantas que 

mais causa polêmica em relação ao seu uso em tratamento de 

pessoas portadoras de alguma patologia. Nessa planta são 

encontradas substâncias denominadas de canabinoides, 

como por exemplo o THC, que reduzem a inflamação do 

cérebro, bem como o acúmulo da beta-amiloide, muito 

presente em pessoas com Alzheimer (BELEM et al., 2017). 

O extrato da Cannabis sativa L, também foi testado em 

pacientes em estágio moderado, em que o paciente reconhece 

familiares próximos, mas não consegue reconhecer amigos ou 

vizinhos e já não consegue lembrar como chegar em alguns 

locais. Através dos testes feitos pela Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana, realizado em pacientes acima de 

75 anos portadores do Alzheimer há mais de três anos. Foi 

possível obter respostas positivas ao tratamento, uma vez que 

houve aumento da capacidade de memorização desses 

pacientes (FAJARDO, 2019). 

Os pesquisadores não sabem ao certo se o efeito do 

tratamento tem um tempo de duração, se eles são somente 

sintomáticos ou se realmente impedem a progressão da 

doença. Essas respostas só serão obtidas através de mais 

pesquisas e estudos a respeito da temática, tendo em vista, que 
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o uso de canabidiol no tratamento do Alzheimer é uma temática 

recente (FAJARDO, 2019). 

De acordo com os resultados obtidos, foi possível 

observar que a expectativa de vida da população mundial vem 

crescendo de forma significativa e com ela cresce a 

preocupação com o aumento na incidência de doenças crônicas 

degenerativas, uma vez que o declínio das funções fisiológicas 

do organismo aumenta a probabilidade de desenvolver essas 

patologias. Entre elas, as que mais se destacam são a doença 

de Parkinson, doença de Huntington e a doença de Alzheimer, 

sendo assim, tornando-se um problema de saúde pública, 

causando alto custo de recursos públicos com tratamentos 

complexos, internações, equipamentos e medicamentos 

específicos (SOUZA, 2015). 

        Devido ao constante crescimento da população idosa no 

Brasil e no mundo, estudos populacionais relatam que o número 

de pessoas a partir de 60 anos irá superar o de jovens, 

mostrando um envelhecimento muito forte da população 

brasileira, como é possível observar na figura 1 (ALVEZ, 2014). 

            Atualmente, tem-se que a cada 1000 pessoas, entre 64-

74 anos, 53 indivíduos pertencentes a esse grupo apresentem 

essa patologia, já para a faixa etária acima de 85 anos o número 

de pessoas acometidas aumenta para 231, sendo assim, 

ficando evidente uma relação de proporcionalidade entre o 

aumento da idade com o risco de apresentar a Doença de 

Alzheimer (CARVAJAL, 2016).         
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Figura 1- Aumento da população idosa do Brasil de 1950 até 

2100 
Fonte: UNITED NATIONS, 2017. 

 

          

         Partindo dessas perspectivas, acredita-se que a doença 

de Alzheimer cometerá grande parte da população global, tendo 

em vista o aumento na população idosa não apenas no Brasil, 

mas em todo o mundo. Estima-se que em 2036 o número de 

pessoas portadoras dessa patologia no mundo, será de 973 

milhões de pessoas (CARVAJAL, 2016).               

            Embora ainda não se tenha uma cura para essa doença, 

os avanços nos estudos têm proporcionado uma melhoria de 

vida desses pacientes, mesmo em estágios mais graves da 

doença, ou seja, os tratamentos têm como objetivo aliviar os 

sintomas existentes, estabilizando-o ou diminuindo sua 

progressão (TEIXEIRA et al., 2015). 

https://www.un.org/en/
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            Nesse contexto, o Brasil é um país favorecido no âmbito 

da pesquisa e no desenvolvimento de produtos fitoterápicos e 

fármacos graças a sua biodiversidade que apresenta diferentes 

tipos de plantas, em especial na floresta Amazônica. 

Proporcionando aos pesquisadores uma ótima fonte de estudos 

para o desenvolvimento de novos tratamentos para inúmeras 

doenças descritas na literatura. O potencial terapêutico de 

plantas nativas da América Latina é motivo de discussão entre 

os pesquisadores de várias partes do mundo (FLÓRIO, 2019). 

Entretanto, compreender que as plantas podem oferecer 

novos medicamentos e novas formas de tratamentos ainda é 

um grande desafio para a ciência. Estima-se que, no mundo, 

apenas 15% da vegetação foi estudada quimicamente, ou seja, 

mostrando um desconhecimento ainda muito grande em 

relação a toda esta diversidade. O percentual é ainda menor 

quando se trata do Brasil, apesar de possuir a Amazônia, por 

exemplo, com grande potencial para a identificação de novos 

fármacos. Uma vez que não se tem um setor industrial disposto 

a investir em pesquisa e tecnologia na área de fitoterápicos 

(FLÓRIO, 2019). 

 

CONCLUSÕES 

 

Há grande diversidade de plantas no Brasil que podem 

ser utilizadas para o tratamento do Alzheimer, entretanto, ainda 

é inexplorado todo o seu potencial farmacoterápico. De 

qualquer modo, observa-se que os fitoterápicos apresentam 

elevado potencial no tratamento do Alzheimer, uma vez que o 
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tratamento farmacológico atual nem sempre é eficaz para todos 

os níveis da doença. Por fim, vale ressaltar a importância de 

investimentos em estudos com enfoque em tratamentos com 

ênfase em produtos fitoterápicos, pois a maioria das buscas foi 

feita no âmbito acadêmico sem relatar a presença do setor 

industrial nessas pesquisas, demonstrando uma falta de 

interesse por parte deste setor. 
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RESUMO: Como é de conhecimento geral, o Brasil é formado 

por seis biomas distintos, mas tratando exclusivamente da 

caatinga, que ocupa dez estados brasileiros e dotado de uma 

grande biodiversidade, vê-se um possível potencial para a 

utilização de sua flora como fonte de compostos bioativos, 

sendo um recurso viável e acessível para a população local, que 

utilizará dessa biodiversidade como forma alternativa de 

tratamento e prevenção de doenças. Diversas plantas desse 

bioma possuem os chamados compostos secundários, e dos 

incontáveis bioativos catalogados, três foram selecionados para 

um levantamento bibliográfico. Os flavonoides, que são 

compostos de origem vegetal, comumente encontrado em 

casca de árvores, sementes, talos, frutas, raízes e flores, é um 

composto químico com estrutura de quinze carbonos (C15), 

fenólico, formado por anéis aromáticos e são oriundos de uma 

via mista. Os óleos essenciais, que são compostos naturais, 
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instáveis e de elevada pureza, que sua estrutura química não 

remete apenas ao número de moléculas constituintes, mas a 

mesma pode ter variação de acordo com as diversas 

circunstancias de retirada, de cultura e de meio ambiente. E 

enfim os alcaloides, que são compostos químicos de origem 

vegetal, encontrados predominantemente nas angiospermas, 

são um grupo de compostos orgânicos bastante heterogêneo, 

tanto que possuem diversas classes, sendo compostos que em 

sua constituição apresentam um nitrogênio ligado a um anel 

heterocíclico. Então, partindo dessa hipótese, a elaboração 

desse projeto tem como objetivo avaliar a possível eficácia de 

espécies da caatinga como fonte de composto bioativos, e para 

tal, contou com uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória, 

que utilizou como critério de exclusão e inclusão, periódicos 

nacionais e internacionais, que tratam de forma específica a 

vegetação da caatinga, assim como a definição de fitoterapia, 

utilização de plantas medicinais, fontes de bioativos e 

antioxidantes.  

Palavras-chave: bioativos, caatinga, antioxidante, fitoterapia, 

flavonoides, alcaloides, óleos essenciais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Caracterizada pelo uso de plantas, a fitoterapia tem 

como intuito o alivio, a prevenção ou a cura de disfunções do 

organismo. Sendo uma prática milenar, no decorrer do 

desenvolvimento tecnológico, o conhecimento e a utilização de 

plantas medicinais foram deixados de lado. Porém, atualmente 
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essa utilização vem reconquistando seu espaço no mercado. 

Esse método terapêutico baseia-se na medicina controlada, 

onde os medicamentos são apropriadamente estudados e 

ponderados quanto a sua qualificação, efetividade e solidez no 

uso. (ARNOUS, SANTOS, BEINNER, 2005; DI STASI, 2007, 

MELO FILHO, 2014).  

No Brasil, a utilização das plantas medicinais se deu 

inicialmente pelos índios, que posteriormente tiveram suas 

práticas aprimoradas pelos conhecimentos trazidos pelos 

escravos africanos e pelos portugueses, contribuindo para uma 

rica cultura popular que abrange os cinco principais biomas, 

floresta amazônica, cerrado, mata atlântica, pantanal e 

caatinga. (ALVES, SILVA, 2003; SOUSA, MELO, CITÓ, FÉLIX, 

VASCONCELOS, FONTELES, et al, 2008). 

Na atualidade, há um interesse progressivo por produtos 

provenientes da biodiversidade e, nesse cenário, o Brasil se 

destaca por possuir uma vasta diversidade biológica, contendo 

uma infinidade de espécies vegetais com capacidade medicinal. 

Dos biomas citados, o maior e exclusivamente brasileiro é a 

caatinga, o qual possui 844.453 quilômetros quadrados de 

extensão, correspondendo há 11% do território nacional e 

54,53% da região nordeste. (GOMES et al., 2007; IBGE, 2011; 

ANDRADE et al., 2005; FLORESTAS DO BRASIL EM 

RESUMO, 2013). 

Predominantemente constituída de árvores e arbustos 

baixos, a caatinga possui atributos singulares como aparência 

xerófila e flora variada, com ampla capacidade de adaptação, 

alto grau de endemismo resumindo-se em um dos tipos de 
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vegetação mais complexo a ser determinado, em decorrência a 

sua diversidade devido ao seu aspecto e sua composição. 

(PRADO, 2003; DIAS e KIILL, 2008; JUNCÁ et al., 2005). 

Habitada por cerca de 27 milhões de pessoas, a caatinga 

tem sua flora generosamente aplicada à medicina popular, onde 

a população local dispõe de uma extensa farmacopeia natural, 

em que grande parte dos recursos utilizados são encontrada 

nos ambientes resididos pela própria população, e outros são 

cultivados pela mesma. (GOMES et al., 2007; MMA, 2014).  

Os habitantes da região semiárida do Brasil, possue uma 

dependência econômica dos recursos naturais, principalmente 

do bioma caatinga, que desempenha um importante papel de 

provedor de recursos madeireiros e não-madeireiros, incluindo 

plantas medicinais, que mune a população de fármacos 

altamente importantes, e quimicamente complexos de serem 

desenvolvidos.  (COSTA et al., 2011; SILVA et al., 2012; 

FRANCELINO et al., 2003; SILVA et al., 2009; MACHADO et 

al., 2010; PAES et al., 2013; MEDEIROS NETO et al., 2014; 

TUROLLA, NASCIMENTO, 2006). 

 

PLANTAS MEDICINAIS 

 

   Por serem detentoras de baixa toxicidade e possuírem 

resultado similar a fármacos sintéticos, as plantas medicinais 

são capazes de fornecer antioxidantes e bioativos, que são 

substâncias que ajudam a diminuir os impactos do estresse e 

da falta de oxigênio, produzindo complexos que diminuem as 
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reações produtoras de radicais livres (TUROLLA, 

NASCIMENTO, 2006).  

São classificadas como plantas medicinais todas as 

plantas frescas (in natura) coletadas no momento do uso, as 

secas (permanecendo íntegras, rasuradas, trituradas ou 

pulverizadas) e que podem ser manipuladas para a ingestão do 

chá caseiro, preparadas de modo artesanal, assim como 

tinturas, alcoolatura, maceração, pomadas, sabonetes, 

lambedores e etc. (BRASIL, 2012).  

O aproveitamento das plantas medicinais pelo homem é 

evidenciado desde a pré-história. Na caatinga nordestina as 

plantas são vastamente manipuladas na medicina popular por 

grande parte das comunidades locais. Essas populações 

dispõe uma grande farmacopéia natural, boa parte das plantas 

consumidas é procedente das vegetações encontradas nos 

ambientes naturais habitado por estas populações, ou 

cultivados em ambientes de cultivo antrópico a exemplo de 

hortas e quintais (GOMES et al., 2007). 

 

RADICAIS LIVRES 

 

 Os radicais livres (RL) são moléculas cedidas pelo 

metabolismo do corpo com elétrons grandemente instáveis e 

reativos, que podem provocar patologias degenerativas, 

envelhecimento e morte celular Os RL podem ajustar-se com 

outras moléculas do corpo e, em consequência, serem 

destruídos ligeiramente, haja vista que a sua produção seja 

pequena. Uma enorme quantidade é disposta em diversas 
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situações, por exemplo, em caso de tabagismo, excesso de 

exercícios físicos, elevada exposição ao sol, ingestão de 

alimentos com muita fritura e refinados, pode ocasionar danos, 

como doenças neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer), o 

envelhecimento precoce e entre outras patologias, que induzem 

essencialmente a qualidade de vida do indivíduo (CEPE, 2013). 

Os malefícios divergem de acordo com o organismo estudado, 

idade, estado fisiológico e dieta (SANTOS; CRUZ, 2001).  

A intensa geração de radicais livres no decorrer dos 

processos metabólicos trouxe ao desenvolvimento de alguns 

sistemas de defesa antioxidante, para controlar os níveis 

intracelulares e dificultar os possíveis de danos. Os 

antioxidantes são agentes encarregados pela inibição e 

diminuição das lesões ocasionados pelos RL nas células 

(BIANCHI; ANTUNES, 1999).     

 

ANTIOXIDANTES 

 

Os antioxidantes podem ser definidos como qualquer 

elemento que podem atrasar ou inibir a oxidação deste 

substrato de maneira eficaz quando presente em baixas 

concentrações quando verificado a do substrato oxidável. Em 

diversas situações, pode ocorrer uma modificação do 

organismo em reflexo à criação desses radicais, com o 

crescimento da síntese de enzimas antioxidantes (LOPES, 

2010).  

 

  



A FLORA DA CAATINGA COMO FONTE DE COMPOSTOS BIOATIVOS 

 
 

FLAVONÓIDES 

 

Os flavonóides são produtos de origem vegetal 

abundantemente encontrados na flora. Essa substância é vista 

em casca de árvores, sementes, talos, frutas, raízes, flores, 

encontrada em plantas como as briófitas, e vista mais 

abundantemente nas angiospermas, em que sua distribuição é 

ampla, apresentando uma grande heterogeneidade estrutural 

(SIMÕES et al., 2000).  

 

ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

Os óleos essenciais (OEs) são compostos naturais, 

instáveis e de elevada pureza, das quais suas metodologias 

foram desenvolvidas pelos árabes na Idade Média por meio do 

vapor ou hidrodestilação. Os OEs exercem diferentes utilidades 

defensora para as plantas por serem antissépticos e biocidas, 

resguardando o vegetal não apenas em combate contra 

microorganismos patógenos, do mesmo modo contra 

herbívoros, pela baixíssima palatabilidade (LIMA, 2011). 

 

ALCALÓIDES 

 

Os alcalóides são compostos químicos que em sua 

constituição apresentam um nitrogênio ligado a um anel 

heterocíclico. Tal substância é de origem vegetal, encontrado 

predominantemente nas angiospermas, também possui 

propriedades alcalinas que nas plantas atua auxiliando no 
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processo de defesa e no crescimento destas, sendo 

comumente encontrado nos caules, sementes, raízes e folhas. 

Além disso, esses compostos são para a fabricação de 

medicamentos, tendo em vista que essa classe possui 

propriedades químicas que podem ser utilizadas em beneficio a 

saúde humana (FISCHER, 2016).  

Sendo assim, esse trabalho visa comprovar que a 

caatinga pode ser um campo promissor de vegetações fontes 

de bioativos e antioxidantes, a partir dos pressupostos já 

citados que demonstram esse bioma como um ambiente de 

vasta biodiversidade. Levando a crer então, que o levantamento 

dessas possíveis espécies poderia ajudar no enfrentamento de 

diversas patologias de forma mais barata e acessível para as 

populações mais carentes.   

A partir da hipótese de que a utilização de plantas 

medicinais propicia uma opção para a assistência das privações 

de saúde de indivíduos, grupos e populações, compreende-se, 

a importância de retratar os parâmetros para a seleção dessas 

plantas, tais como, seu uso, quais são populares e os efeitos 

prováveis das mesmas, como pode-se contribuir no 

entendimento sobre as ações do uso da fitoterapia como uma 

técnica e possibilidade no enriquecimento das práticas de 

saúde. 

 Portanto, são objetivos deste trabalho identificar os 

principais bioativos encontrados nas plantas analisadas, 

apontar o potencial da vegetação examinada como fonte de 

compostos bioativos e apresentar a fitoterapia como forma 

alternativa de prevenção e tratamento para diversas doenças.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, quanto aos seus 

objetivos, do tipo exploratória, de periódicos nacionais e 

internacionais levantados em bases de dados MEDLINE 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde), SCIELO (Scientific Electronic Library Online). Serão 

utilizados artigos no formato original e de revisão publicados e 

para busca deste material serão utilizados os seguintes 

descritores em várias combinações: bioativos, caatinga, 

antioxidante fitoterapia, flavonoides, alcaloides e óleos 

essenciais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1.  Resultados  

 

TITULO OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO 

Atividade 

antioxidante de 

óleos 

essenciais de 

espécies de 

Croton do 

nordeste do 

Brasil. 

Por ser 

amplamente 

usado na 

medicina 

popular, esse 

estudo visou 

avaliar a 

atividade 

antioxidante de 

Amostras de três 

tipos de plantas 

foram coletadas e 

submetidas a 

métodos de 

cromatografia, 

associada a 

espectrometria de 

massa. 

O horário de 

coleta deve ser 

levado em 

consideração, 

pois ouve 

variação na 

quantidade de 

constituintes 

em 
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(MORAES, 

2006). 

óleos 

essenciais e 

identificar os 

compostos 

presentes nos 

mesmos. 

comparação 

com horário de 

coleta. 

Análise da 

pluviosidade e 

do efeito de 

borda sobre os 

teores de 

flavonóides em 

Bauhinia 

cheilantha 

(Bong.) Steud., 

Fabaceae. 

(SOBRINHO, 

2008). 

O estudo em 

como objetivo 

avaliar a 

conexão entre 

os teores de 

flavonoides 

produzidos pela 

Bauhinia e os 

fatores do 

ambiente, 

fornecendo 

assim, 

informações 

importantes 

para o 

entendimento 

fitoquimico das 

plantas da 

caatinga. 

O material foi 

coletado seguindo 

um critério de 

escolha e 

esperado em dois 

grupos. 

Transportado para 

o laboratório em 

sacos plásticos, as 

amostras foram 

submetidas ao 

método 

Kolmogorov-

Smirnov de 

análise 

Os resultados 

dos dois 

grupos 

analisados 

foram 

comparados e 

foi constatado 

que a 

pluviosidade 

não interfere de 

forma 

considerável 

na produção de 

flavonoides. 

Taninos e 

flavonoides em 

plantas 

medicinais da 

caatinga: um 

estudo de 

etnobotânica 

Com o objetivo 

de fazer um 

levantamento, 

juntamente com 

a população 

local, esse 

trabalho visou 

Foram colhidas 

amostras de forma 

aleatória, sendo 

indicadas pelos 

moradores mais 

experientes do 

local. Os extratos 

Foram 

encontrados 

compostos 

secundários 

como 

flavonóides e 

taninos, 
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quantitativa. 

(ARAÚJO, 

2008). 

identificar os 

compostos das 

plantas mais 

comumente 

utilizadas como 

forma de avaliar 

sua eficácia em 

tratamentos 

alternativos de 

doenças. 

foram obtidos 

utilizando o 

método Folin-

Ciocalteau. 

confirmando 

assim a 

eficácia dessas 

plantas como 

fonte 

alternativa de 

tratamento. 

Flavonóides 

isolados de 

Piptadenia 

stipulacea 

(Benth.) Ducke 

(fabaceae). 

(LIRA, 2009). 

Com um estudo 

fitoquimico, 

cooperar para 

que a flora 

paraibana seja 

melhor 

explorada e 

assim alguns 

constituintes 

químicos das 

plantas em 

questão sejam 

identificados a 

fim de colaborar 

para que seja 

confirmado sua 

eficácia no 

tratamento de 

doenças.   

Partes aéreas do 

material foi 

coletado e para 

sua análise foi 

utilizado de 

métodos 

cromatográficos e 

de métodos 

espectrométricos, 

a fim de visar o 

isolamento 

químico dos 

compostos.  

De acordo com 

a avaliação 

fitoquimica, 

feita como 

modo de 

triagem, foram 

identificados 

metabólitos 

secundários de 

modo 

qualitativo os 

seguintes 

compostos: 

Alcalóides, 

Esteroides e 

terpenóides, 

Taninos, 

Flavonoides e 

Saponinas. 
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Atividade 

biológica e 

alcalóides 

indólicos do 

gênero 

Aspidosperma 

(Apocynaceae)

: 

uma revisão. 

(OLIVEIRA, 

2009). 

Detectar na 

literatura a 

atividade 

biológica dos 

alcaloides 

indólicos de 

Aspidosperma, 

demonstrando 

sua 

importância, já 

que é 

amplamente 

explorada pela 

população local. 

Foi realizado um 

levantamento 

literário de estudos 

que relatam a 

atividade biológica 

dos alcaloides 

indólicos em 

espécies de 

Aspidosperma. 

Foi constatado 

um grande 

número de 

trabalhos 

referentes a 

isolamento e 

identificação de 

alcaloides, e 

que devido a 

grande 

aplicação 

popular, mais 

estudos devem 

ser realizados 

para uma 

ampliação de 

conhecimento. 

Avaliação da 

atividade 

antibacteriana 

e prospecção 

fitoquímica de 

Solanum 

paniculatum 

Lam. e 

Operculina 

hamiltonii (G. 

Don) D. F. 

Austin & 

Staples, do 

semiárido 

paraibano. 

(LÔBO, 2010). 

Esse estudo 

tem como 

objetivo avaliar 

o potencial 

terapêutico de 

algumas plantas 

medicinais, 

assim como de 

seus 

componentes 

secundários, 

dando assim 

uma alternativa 

de terapêutica 

confiável. 

Foram coletadas 

as raízes das 

referidas plantas 

para a elaboração 

de extratos. 

Utilizando do 

método sceening, 

uma avaliação da 

atividade 

antibacteriana foi 

feita, assim como 

uma prospecção 

fitoquimica. 

 

Os extratos das 

duas amostras 

coletadas 

mostraram 

atividades 

antibacterianas

, assim como 

achados de 

composts 

secundários 

como 

flavonoides, 

alcaloides e 

óleos 

essenciais.  
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Avaliação da 

atividade 

antimicrobiana 

da casca de 

Mimosa 

caesalpiniifolia 

Benth (Sabiá). 

(CALLOU, 

2012). 

Verificar a pré-

disposição de 

microrganismos 

de relevância 

clínica ao 

extrato bruto de 

planta Sabiá, a 

fim de servir 

como 

contribuição 

para futuras 

pesquisas a 

serem 

realizadas.  

 

 

A triagem foi feita 

através de uma 

quiomiotaxonômic

a e filogenética, 

comparando a 

espécie com o 

aparecimento de 

substancias 

químicas que 

possuem atividade 

antimicrobiana no 

mesmo gênero.  

 

Foi detectado a 

atividade 

antimicrobiana 

e antifúngica e 

na abordagem 

fitoquimica, 

resultados 

positivos para 

alcaloides, 

Taninos e 

terpenos e 

esteroides 

foram obtidos. 

Triagem da 

atividade 

farmacológica 

da fração de 

alcaloides 

totais de 

Aspidosperma 

pyrifolium Mart 

(Apocynaceae)

. (DIAS, 2016). 

Qualificar o 

perfil 

toxicológico e 

efetuar uma 

triagem da 

atividade 

farmacológica 

de frações de 

alcaloides totais 

em modelos 

animais. 

Avaliar os animais 

por 14 dias, 

observando 

padrões de 

comportamento 

pré e pós o uso de 

Aspidosperma 

pyrifolium Mart., 

que foi submetida 

a processos 

fitoquimicos.  

As frações de 

alcalóides 

totais 

encontradas na 

planta 

estudada, 

demonstraram 

intensa 

atividade anti-

inflamatória e 

antinocicepitiva

.   

 

 Potencial 

antimicrobiano 

de extratos e 

moléculas 

Analisar o 

desenvolviment

o de pesquisas 

de 

conhecimento 

Foi realizado um 

levantamento 

minucioso usando 

como base de 

dados o PubMed 

Devido a 

aquisição de 

resistência a 

antibióticos, foi-

se necessário a 
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isolados de 

plantas da 

Caatinga: uma 

revisão. 

(MESQUITA, 

2017). 

cientifico sobre 

a atividade 

antimicrobiana 

de plantas da 

caatinga. 

do National Center 

for Biotechnology 

Information (NCBI) 

e no Portal de 

Periódicos 

CAPES. 

busca por 

novas 

alternativas 

para integrar a 

vasta 

farmacopeia 

brasileira, 

sendo assim, 

um interesse 

pela flora do 

bioma da 

caatinga teve 

um 

crescimento 

significativo. 

 

Sobrinho et al (2009) analisaram e confirmaram em seu 

estudo os altos teores de flavonóides em Bauhinia cheilantha 

(Bong.) Steud. (Pata de Vaca) podem ser alterados de acordo 

com a estação e a quantidade pluviométrica. 

Para Lira (2009) investigou os flavonoides presentes na 

espécie Piptadenia stipulacea (Jurema-branca), constatou a 

atividade anti-inflamatória, antioxidante, hepato-proterora, 

possui agente antineoplásico, imunomodulador, 

antiprotozoário, antimicrobiano, antiviral, antifúngica, uso do 

tratamento doenças autoimunes e crônicas, prevenção de 

diabetes mellitus, anticancerígeno, tratamento de leucemia, 

tratamento de doenças periféricas e doenças de pele. 
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Foi constatado que o gênero euphorbia apresentam ação 

antioxidante pela presença de quercetina em sua composição 

(FALODUN, 2006). 

Viana et al (2003) demonstraram que a espécie M. 

urundeuva (aroeira) possui excelente atividade analgésica e 

cicatrizante devido aos flavonoides isolados de sua casca.  

A espécie A. colubrina (Angico Branco) demonstrou 

atividade antitumoral devido a sua concentração de flavonoides 

segundo Moretão et al (2004). 

Alguns estudos demonstram que a espécie Tephrosia 

Pers. é a que possui maior concentração de compostos 

flavonóicos. Possui ação antioxidante, imunomoduladora e 

antihipoglicemiante (Danre et al, 2003; Soni et al, 2006; Pavana 

et al, 2007) 

Em seu estudo Morais et al (2006) avaliou três espécie 

da caatinga C. zenhtneri, C. nepetaefolius, C. argyrophylloides, 

os constituintes principais encontrados foram E-anetol, formiato 

de anisila, anisaldeído, metileugenol, 1,8-cineol, α-pineno e 

espatulenol. Concluiu-se que, os óleos do C. zenhtneri e C. 

argyrophylloides mostraram maior ação antioxidante que o C. 

nepetaefolius. Conclui-se que a utilização das três espécies de 

Croton é válida por ter sido encontrado ação antioxidantes. O 

que corrobora com trabalho de Fontenelle et al., (2008) que 

demonstrou atividade antifúngica de espécies do gênero 

Croton. 

De acordo com Silva (2015) o óleo essencial extraído da 

Piper aduncum (Pimenta de macaco) apresentou bons 

resultando no tratamento contra as formas epimastigotas, 
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tripomastigotas de cultura e tripomastigotas metacíclicas de 

Trypanossoma cruzi. Neste mesmo estudo quando é 

comparado o óleo da pimenta do macaco com outros óleos já 

estudados, o mesmo apresenta o menor tempo de tratamento 

contra o Trypanossoma cruzi. 

Em seu trabalho Dias (2016) avaliou possíveis alcaloides 

na espécie Aspidosperma pyrifolium proveniente da Caatinga, 

observou-se ações anti-inflamatório e antinociceptivo das suas 

frações de alcaloides quando induzidos em camundongos.  

Callou et al (2012), em suas análises, determinou a 

efetividade dos extratos ciclohexano, acetato de etila e metanol 

na extração de taninos, terpenos, alcalóides, e terpenóides da 

casca do Sabiá (Mimosa Caesalpiinifolia). 

Em seu experimento Oliveira et al (2017) demonstrou a 

capacidade antimicrobiana do gênero Aspidosperma, família 

Apocynaceae com atividade sobre Staphylococcus 

aureus e Bacillus subtilis. Neste estudo foram descritas oito 

espécies conhecidas por seu uso popular e as pesquisas 

demonstraram alto teor de alcaloides indólicos. Bourdy et al 

(2004) reforçou em seus estudos que alcaloides indólicos de 

espécies do gênero Aspidosperma, obtém uma larga aplicação 

terapêutica. 

Já Lobo et al (2010), analisou em seu trabalho as 

espécies Solanum paniculatum e Operculina hamiltonii e 

validou a presença de compostos pertencentes às classes dos 

taninos e alcaloides, que podem ser iminentemente ativos em 

padrões biológicos e farmacológicos. Demonstrou também a 
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ação do extrato da raiz de Solanum paniculatum contra P. 

aeruginosa, E. coli e S. aureus. 

 Tendo em vista os artigos aqui citados, observa-se que 

alguns anos a caatinga vem sendo estudada como potencial 

produtor de bioativos. Observou-se que a utilização dos 

flavonoides, óleos essenciais e alcaloides podem ser usados 

amplamente para o tratamento de diversas patologias humanas 

e animais. Embora haja diversos estudos sobre esses bioativos 

na flora brasileira em um todo, sugere-se maior produção 

científica do mesmo dentro do ecossistema da caatinga, 

impulsionando assim o conhecimento e os benefícios dos 

produtos naturais e da fitoterapia, que hoje infelizmente não é 

um assunto tão discutido/difundido nacionalmente. 

 

CONCLUSÕES  

 

A caatinga, a cada estudo publicado, externa a sua 

grandiosidade para a geração de produtos naturais, 

enaltecendo assim a fitoterapia, uma ciência tão antiga que vem 

beneficiando a população por ser uma forma alternativa 

acessível para o tratamento e cura de doenças. 

Com esses levantamentos, podemos concluir que a 

comunidade científica deve olhar com bons olhos este bioma, 

por se tratar de um bem precioso exclusivo do território 

brasileiro. Quanto as espécies, há necessidade do seu 

acompanhamento para garantir assim uma maior segurança 

desde o cultivo até o produto final, favorecendo a população 

brasileira, até mesmo a população mundial. 
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RESUMO:  

A Homeopatia caracteriza-se por considerar o indivíduo 

como um todo, administrando medicamentos de origem 

mineral, vegetal, animal ou biológica, em doses diminutas de 

acordo com a lei dos semelhantes. Com o objetivo de conhecer 

o perfil dos usuários de Homeopatia em estabelecimentos de 

saúde público e privado na cidade de João Pessoa-PB foi 

realizado um estudo descritivo, transversal e quantitativo, 

utilizando como instrumento um questionário semiestruturado, 

aplicado a 100 usuários da Homeopatia, entre os meses de 

julho e setembro de 2019. Após a análise dos dados foi 

constatado que na clínica pública e privada a maioria dos 

entrevistados são mulheres. Quanto ao perfil de adoecimento 

dos usuários, entre as crianças tanto do setor privado quanto 



PERFIL DOS USUÁRIOS DE HOMEOPATIA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

PÚBLICO E PRIVADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA – PB 

 
 

do público prevaleceu a busca de tratamento homeopático para 

as doenças alérgicas. Entre os adultos, a maior procura foi para 

os distúrbios emocionais. Os amigos e familiares foram os 

principais responsáveis por encaminhar os usuários para o 

tratamento homeopático. No questionamento sobre o que é a 

Homeopatia, notou-se um vago conhecimento dos 

entrevistados sobre a temática, apesar de alguns pressupostos 

homeopáticos estarem presentes, como a idéia de tratamento 

do todo, tratamento com energia e sem efeitos adversos. 

Alguns usuários atribuem o mesmo significado para tratamento 

com a Homeopatia, com Plantas Medicinais ou com 

Fitoterápicos. 

           
Palavras-chave: Homeopatia. Clínica privada. Serviço público. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Homeopatia foi fundamentada em 1796, pelo médico 

Christian Frederich Samuel Hahnemann, caracteriza-se por 

considerar o indivíduo como um todo, administrando 

medicamentos de origem mineral, vegetal, animal ou biológica, 

em doses diminutas de acordo com a lei dos semelhantes, 

considerando que o medicamento deve ser único, ajustando-se 

as peculiaridades do paciente (FONTES,2012). 

Os princípios básicos da Homeopatia são: 1) Lei dos 

semelhantes, segundo a qual, todo medicamento homeopático 

possui capacidade para desencadear sintomas em um 

organismo saudável, sendo portanto, capaz de curar um 

indivíduo doente que manifeste esses mesmos sintomas 
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(LACERDA,2002; FUTURO,2012). 2) Experimentação no 

homem são, que consiste em testar as substâncias em seres 

saudáveis no sentido de conhecer suas propriedades 

terapêuticas, demonstradas pelos sintomas e sinais 

apresentados (RODRIGUES, 2009; SCHELINI, 2016). 3) 

Doses mínimas, isto é, o medicamento deve ser administrado 

em doses mínimas, após passar por processos de diluição e 

dinamização. Sendo a dinamização, sucussões ritmadas que 

permitem a passagem da substância de sua forma química para 

uma forma reconhecida como energética, que em conjunto com 

as diluições proporcionam um aumento de sua ação 

dinâmica, estimulando assim a reação do organismo para 

restabelecer o equilíbrio do todo  (SIQUEIRA, 

2009; FUTURO,2012).  4) Medicamento único, em que se 

utiliza apenas um medicamento por vez para atender as 

necessidades individuais, de acordo com os sinais e sintomas 

apresentados (FONTES,2012). No Brasil, a Homeopatia é 

reconhecida como uma especialidade farmacêutica, médica, 

odontológica e veterinária alicerçada a mais de 200 anos e que 

avançou no caminho da ciência por meio de métodos científicos 

de investigação (LAOCES; LUIS; CABRERA, 2002; SANTOS, 

2012). Do ponto de vista da prática médica, a Homeopatia 

possui um caráter generalista, podendo ser utilizada em todas 

as idades e em qualquer perfil de paciente, o que justifica sua 

presença na atenção primária, assim como, na atenção 

secundária, de Unidades Básicas de Saúde, compondo equipes 

dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família e nos Centros de 

Práticas Integrativas ou de Especialidades (SALLES; AYRES. 

2013). 
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Nas últimas décadas a Homeopatia ampliou seus 

campos de atuação, garantindo assim maior aceitação entre os 

usuários e nas instituições normativas e prestadoras de serviço 

de saúde. Uma vez que fatores como eficiência, eficácia e baixo 

custo, proporcionaram demanda crescente e satisfação das 

pessoas. Essa prática terapêutica vem auxiliando de forma 

expressiva a otimização da qualidade de vida dos usuários 

(NUNES; ABRAHÃO, 2016). 

Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo 

avaliar o perfil dos usuários da Homeopatia em serviços público 

e privado do município de João Pessoa, Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal e 

de natureza quantitativa. A coleta de dados foi realizada por 

meio de um questionário semiestruturado contendo 12 

perguntas, acompanhado de um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), o qual foi aplicado aos usuários maiores 

de 18 anos bem como aos acompanhantes maiores de 18 anos, 

responsáveis pelos usuários da Homeopatia de menor idade 

que se faziam presentes nos ambulatórios homeopáticos e se 

dispuseram a reponde-lo, no período de julho a setembro de 

2019.  

A amostra constou de 100 usuários da Homeopatia, 

sendo 52 provenientes de clínica privada (17 adultos e 35 

crianças) e 48 de dois serviços públicos (16 adultos e 32 

crianças), no município de João Pessoa-PB, respectivamente 

localizados na  Av. Pres. Epitácio Pessoa, 475, sala 213, bairro 

dos Estados; no Equilíbrio do Ser/SUS, na rua Bancário Sérgio 
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Guerra, 148, bairro dos Bancários e no Ambulatório de 

Homeopatia/NEPHF/CCS/UFPB, Campus I. 

Foram incluídos nesse estudo, os acompanhantes 

maiores de 18 anos, responsáveis pelos usuários da 

Homeopatia de menor idade, além dos usuários maiores de 18 

anos, que assinaram o TCLE. Foram excluídos aqueles que não 

se enquadraram nos critérios exigidos ou que recusaram 

assinar o TCLE. 

Após a coleta dos dados, estes foram tabulados e 

analisados por meio dos programas Microsoft Office Word 

versão 2013 e Microsoft Office Excel® 2013, utilizando-se 

estatística descritiva e inferencial. 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisas do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba e desenvolvido após aprovação, conforme  

parecer nº CAAE 15489519.6.0000.5188. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após a avaliação dos dados tornou-se possível a 

classificação dos resultados nas seguintes categorias: perfil 

sociodemográfico, perfil de adoecimento, nível de informação 

sobre a terapia e razões que motivaram a busca do tratamento.  

 A partir dos dados analisados, constatou-se que tanto na 

clínica privada (64,71%) quanto na pública (62,50%) a maioria 

dos entrevistados era do sexo feminino,  corroborando com um 

estudo realizado por Denez (2015), com 23 usuários de 

Homeopatia de ambulatórios públicos e privados no estado de 

Santa Catarina, no qual 75% dos pacientes da rede pública era 
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do sexo feminino, enquanto que, no setor privado o sexo 

feminino contabilizou 100%. 

 Com relação à idade dos usuários pediátricos 

encontramos que na clínica privada do total de atendimentos 

63,46% correspondeu à clientela de faixa etária de 0-11 anos. 

Destes, 34,29%, ou seja, um pouco mais da metade, refere-se 

à faixa etária de 1-3 anos, demonstrando que neste serviço a 

procura pelo tratamento homeopático dá-se precocemente.  No 

serviço público, de modo semelhante, do total de usuários 

atendidos 64,57% estão na faixa etária de 0-11 anos. Contudo, 

deste universo infantil 41,66% eram da faixa etária de 4-11 

anos, demonstrando que neste tipo de serviço a busca pelo 

tratamento homeopático para criança ocorre numa idade mais 

tardia. 

 No estudo realizado por Novaes (2007), em Vitória-ES, 

em um ambulatório da rede pública contatou-se que 30% do 

atendimento homeopático era voltado para usuários menores 

de 18 anos, os quais possuem idade entre  0 e 15 anos, sendo 

a faixa etária de maior prevalência a de 6 a 10 anos (15,1%); 

12,5% entre 0 e 5 anos e 2,7% entre 11 e 15 anos.  

 Em nossa pesquisa, o total de atendimentos para adultos 

na clínica privada foi de 32,69%, enquanto no serviço público o 

percentual encontrado foi semelhante (33,32%). A faixa etária 

correspondente aos adolescentes, também foram próximas nos 

serviços estudados, 3,85% na clínica privada e 2,11% no 

serviço público.  

 Com relação à renda, o maior percentual (73,68%) de 

usuários do serviço privado tem renda familiar acima de 5 

salários mínimos, enquanto que no serviço público 87,25% dos 
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usuários declararam ter uma renda familiar abaixo de cinco 

salários mínimos.  

 Ao avaliar os dados relativos a renda,  estes 

assemelham-se com a pesquisa realizada por Denez (2015), a 

qual destacou  que 66,66% (n=8) dos usuários de Homeopatia 

de clínicas públicas possuem renda de 1 a 3 salários mínimos; 

16,66% (n=2) possuem renda entre 5 e 10 salários mínimos e 

apenas 8,3% (n=1) tem renda superior a 10 salários mínimos, 

ao mesmo tempo que, na clínica privada houve a prevalência 

(54,54%) de indivíduos (n=6) com renda superior a 10 salários 

mínimos; 18,18% (n=2) possuem renda  entre 5 e 10 salários 

mínimos e 27,27% (n=3)  que possuem renda de 2 a 5 salários 

mínimos. Desse modo, é notável a grande disparidade existente 

entre os usários dos estabelecimentos de saúde privado e 

público. 

 

 A respeito das motivações para a busca da Homeopatia, 

37% dos indivíduos procurou esta prática terapêutica alegando 

que a mesma é um tratamento natural; 19% optaram pela 

Homeopatia a partir da indicação de familiares e/ou amigos; 

17% buscou por ser um método sem efeito colateral; 16% 

escolheu por não obter sucesso com tratamento alopático; 5% 

entrou em contato com a Homeopatia através de 

encaminhamento médico; 4% por outros motivos e 2% procurou 

a Homeopatia por ser uma terapêutica barata.   

 De acordo com Araújo (2008), o tratamento homeopático 

para a maior parte das pessoas é caracterizado como uma 

alternativa a ser experimentada na tentativa de resolver um 

determinado problema, poupando o organismo dos efeitos 

colaterais dos medicamentos alopáticos. No estudo realizado 
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por Monteiro e Iriart (2007), em Unidade de Saúde do SUS, da 

cidade de Salvador-BA foi constatado que grande parte dos 

usuários chegavam ao serviço de Homeopatia por meio da 

indicação de pessoas do convívio social, como familiares, 

amigos e vizinhos. Denez (2015), ao observar os usuários de 

Homeopatia de clínicas públicas e privadas de Santa Catarina, 

salientou que um dos principais motivos pela procura da 

medicina homeopática se deu pela tentativa de tratar um 

problema de saúde para o qual o tratamento na medicina 

alopática se mostrou ineficaz.  Assim, o presente estudo 

assemelha-se aos estudos supracitados. 

 No que diz respeito ao tempo de utilização em que os 

usuários se tratam com a Homeopatia, o período variou entre 0 

e mais de 10 anos, estimado-se um tempo médio de 3 anos e 3 

meses. Vale salientar que muitos pessoas relataram que fazem 

uso do tratamento homeopático desde que nasceram, com isso 

houve a  preeminência da faixa de mais de 10 anos de uso entre 

os usuários de maior idade. No que tange ao uso do tratamento 

homeopático como alternativa terapêutica, 73% deles a utilizam 

como primeira opção terapêutica.  

 Segundo Nunes e Abrahão (2016), nas últimas décadas 

a Homeopatia vem expandindo seus campos de atuação, assim 

garantindo maior aceitação e credibilidade entre as pessoas e 

as instituições de saúde, o que proporciona uma demanda 

crescente e alta satisfação dos usuários. Isto posto, justifica-se 

a prevalência da Homeopatia como primeira opção terapêutica 

entre a maior parte dos usuários das clínicas pública e privada.  

 Quanto ao uso da Homeopatia para o tratamento de 

enfermidades, entre as crianças tanto do setor privado quanto 

do público prevaleceu a intervenção relativa a doenças 
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alérgicas com 37,70%; seguido por doenças do sistema 

respiratório (25,41%) e distúrbios emocionais  (13,93%). 

Siqueira et al. (2018), estudando a utilização da Homeopatia na 

pediatria, constataram  que os problemas mais frequentes 

nesse público foram distúrbios emocionais e doenças do trato 

respiratório, os quais englobam as doenças alérgicas.  

 Outrossim, a doença alérgica mais referida na nossa 

pesquisa em usuários pediátricos foi a asma, assim o presente 

estudo corrobora com dados do estudo de Lima e Bem (2015), 

que apontou que a principal disfunção respiratória tratada por 

médicos pediatras homeopatas é a asma. 

 Entre as afecções mais pertinentes entre os usuários 

adultos, destacaram-se os distúrbios emocionais com 27,12%; 

as doenças alérgicas com 22,03% e os problemas do sistema 

respiratório com 20,34%. Estes dados corroboram com os 

encontrados nos estudos de Coelho (2017) e Novaes (2007) em 

que as patologias mais procuradas para o tratamento 

homeopático foram as mesmas. 

Nos pressupostos homeopáticos, considera-se que o ser 

humano é possuidor de energia vital que pode ser transmitida 

de pessoa para pessoa a exemplo, da mãe passando ao filho, 

e sua conservação dá-se no ponto de equilíbrio particular de 

cada indivíduo. De acordo com Egito (1981), no indivíduo 

doente coexistem dois níveis: o da doença sintomática e o 

miasmático (herança da energia vital). Para ele, miasma “é uma 

condição que pode manifestar-se assintomaticamente, 

minando paulatinamente o organismo [...] e que propicia o 

aparecimento de uma série de estados considerados doenças, 

com várias denominações”. Objetivamente percebe-se este 

estado miasmático nas doenças hereditárias e/ou de fundo 
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alérgico. Neste sentido, a terapêutica homeopática trata as 

doenças alérgicas e/ou hereditárias muitas vezes onde a 

alopatia não consegue atuar. 

 Entre os entrevistados, apenas 24 usuários alegaram 

fazer o uso da terapêutica homeopática concomitante a outra 

terapia. Destacando-se a alopatia com 35,29%; seguido por 

florais (29,41%), fitoterapia (17,65%), auriculoterapia (11,76%), 

massoterapia (2,94%) e reiki (2,94%). 

 Em um estudo realizado por Denez (2015), ao analisar 

23 usuários de Homeopatia de clínicas públicas e privadas de 

Santa Catarina, verificou-se que 17 (73,91%) entrevistados 

faziam uso da Homeopatia simultaneamente a outra prática 

terapêutica, dos quais 8 (34,78%) usuários utilizavam a alopatia 

e 3 (13,03%) usavam os florais.  

 Em relação ao encaminhamento das pessoas para 

serviços com atendimento homeopático, prevaleceu a indicação 

por amigos e  familiares, como observado na Figura 1. 

 Na pesquisa de Novaes (2007), foi identificado que a 

maior parte dos entrevistados (66%) procurou o serviço por 

indicação de parentes ou familiares; 21,4% foram referenciados 

por outros médicos; 5,7% procuraram o serviço 

espontaneamente e 3,7% por indicação de outros profissionais 

de saúde. 
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Figura 1. Indicação do uso da Homeopatia aos usuários de 

João Pessoa.  

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

   

 Em nosso estudo, quando os usuários foram 

questionados como conheceram a Homeopatia, 60% deles 

responderam que conheceram por meio de amigos e familiares; 

26% por profissionais da saúde; 8% por intermédio dos meios 

de comunicação e apenas 6% foram apresentados a 

Homeopatia durante a formação acadêmica. Entende-se por 

isso, que grande parte dos conteúdos referentes à Homeopatia 

nos cursos da área de saúde nas universidades brasileiras 

encontram-se vinculados à disciplinas optativas. Coellho (2017) 

encontrou dados semelhantes em seu estudo, embora os 

usuários que tiveram conhecimento durante a formação 

acadêmica, o percentual encontrado em sua amostra foi de 

13,1%. 
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 Em relação à compreensão sobre o que é a Homeopatia, 

os dados estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Respostas em percentual para a pergunta: para você  
a Homeopatia é (pode marcar mais de uma opção):  

Opções sobre a compreensão 

do que é Homeopatia 

Usuários 

Clínica 

Privada 

(n=52) 

Usuários 

Clínica 

Pública 

(n=48) 

Tratamento só com plantas 

medicinais  

     6,06%   12,38% 

Tratamento com energia  14,39% 17,14% 

Tratamento baseado nas leis dos 

semelhantes  

10,61% 13,13% 

Tratamento do todo  27,27% 20,95% 

Tratamento com princípios ativos  16,67% 12,38% 

Tratamento sem efeito colateral  15,91% 18,10% 

Tratamento que pode ocorrer 

eliminação (pode agravar, botar a 

doença pra fora)  

9,09% 5,71% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Conforme Pustiglione, Goldenstein e Chencinski (2017), 

grande parte dos indivíduos que optam pelo prática 

homeopática possuem a percepção que a terapêutica 

apresenta uma visão sistêmica, bem como que se trata de um 

tratamento isento de efeitos adversos.  

 Já no trabalho desenvolvido por Monteiro e Iriart (2007), 

em uma unidade de saúde do SUS que oferta atendimento 

homeopático, a representação mais recorrente foi que a 
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Homeopatia é um tratamento natural. Além disso, para os 

entrevistados o medicamento homeopático é análogo aos 

medicamentos fitoterápicos, visto que utilizam plantas. 

Entretanto, a pesquisa de Dias et al (2014), com usuários da 

homeopaia do SUS em Divinópolis-MG, constatou que os 

indivíduos possuem um conhecimento superficial ou até mesmo 

errôneo, uma vez que eles não conseguem distinguir a 

diferença entre Homeopatia e Fitoterapia, chegando a confundir 

a duas terapias. 

 Algumas falas de usuários entrevistados refletem a 

pouca informação a respeito dessa terapia na população em 

geral:  

“Homeopatia, não sei o que é isso não, só sei que a médica 

passa uns remédios diferentes dos que vendem nas farmácias” 

– usuária da clínica pública. 

“Homeopatia é um negócio mais natural, que não causa danos 

como os medicamentos alopáticos por que usa mais as plantas” 

– usuária da clínica pública. 

“Assim...o que eu sei é que trata o corpo todo, se procupa com 

a alimentação, com a mente e com os hábitos em geral” – 

usuária da clínica privada.  

 O presente estudo também questionou sobre o 

reconhecimento científico da Homeopatia e o resultado está 

apresentado na Tabela 2, a seguir.  
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Tabela 2. Respostas em percentual para a pergunta:   É do seu 
conhecimento o reconhecimento científico da Homeopatia? 

 

Opções 

de resposta 

Usuários  

Clínica Privada 

         (n=52) 

Usuários  

Clínica Pública 

(n=48) 

Sim 84,62% 58,33% 

Não 15,38% 41,67% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Embora a maioria dos entrevistados, seja na clínica 

privada ou pública terem afirmado que a Homeopatia é uma 

prática terapêutica com reconhecimento científico, ficou 

evidente que os usuários da clínica privada detêm maior 

conhecimento sobre o assunto. 

 Outro ponto observado na pesquisa foi o conhecimento 

dos usuários sobre a implementação da Homeopatia no 

Sistema Único de Saúde (SUS), como demonstrado na Tabela 

3.   

 
Tabela 3. Respostas em percentual para a pergunta:  É do seu 
conhecimento que no Brasil, a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares implementou a Homeopatia no 
Sistema Único de Saúde ? 

Opções 

de resposta 

Usuários 

Clínica Privada 

(n=52) 

Usuários 

Clínica Pública 

(n=48) 

Sim 57,70% 68,75% 

Não 42,30% 31,25% 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

 Ao comparar os resultados obtidos, observa-se que a 

maioria dos pesquisados tinham essa informação, contudo os 

usuários da clínica pública se sobressaíram em relação aos da 

clínica privada, provavelmente por usar o serviço público com 

maior frequência. Coelho (2017), por sua vez, em pesquisa 

recente realizada em Juiz de Fora – MG, ao analisar o 

conhecimento básico e a utilização da Homeopatia de 87 

usuários, identificou que 72,1% das pessoas não sabiam que a 

Homeopatia é oferecida no SUS de forma gratuita desde 2006.  

 Um fator que contribui para essa diferença de resultados 

é o fato que na cidade de João Pessoa, o serviço de Práticas 

Integrativas e Complementares é ofertado não só pela rede 

privada, mas também pela rede pública. A Secretaria Municipal 

de Saúde do Estado disponibiliza desde 2008 o atendimento 

pelo SUS com Terapias Integrativas e Complementares, 

incluindo a Homeopatia. Atualmente, são três unidades em 

funcionamento: Cinco Elementos (localizado no Parque Arruda 

Câmara), Canto da Harmonia (Bairro Valentina) e Equilíbrio do 

Ser (Bairro dos Bancários). Além disso, João Pessoa é uma 

capital referência no Brasil em adotar essa política de forma 

gratuita à população, e dispõe da Lei Municipal N° 1665, de 28 

de julho de 2008 que determina a implantação das Terapias 

Naturais, considerando estas as que foram implementadas nos 

programas oficiais em 1976 e ratificadas em 1983 pela 

Organização Mundial da Saúde  (SOUSA; COSTA, 2018).  

 

  



PERFIL DOS USUÁRIOS DE HOMEOPATIA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

PÚBLICO E PRIVADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA – PB 

 
 

CONCLUSÃO 

 

Nesse estudo, desenvolvido em dois serviços públicos e 

uma clínica privada, no município de João Pessoa-PB, o perfil 

sociodemográfico mostrou sempre uma maior presença do 

sexo feminino entre os usuários. Com relação à renda familiar, 

no setor privado a maioria deles detêm uma renda acima de 5 

salários mínimos, ao passo que no setor público a maioria deles 

declarou ter renda familiar abaixo de 5 salários mínimos. 

No tocante aos usuários da Homeopatia, o percentual de 

atendimentos para adultos na clínica privada foi de 32,69%, 

enquanto no serviço público foi semelhante (33,32%). No que 

se refere aos usuários pediátricos, a maioria dos que 

frequentavam a clínica privada procuravam pelo tratamento 

homeopático precocemente, entre 1-3 anos, enquanto no setor 

público a maioria iniciava entre 4-11anos. 

Quanto ao perfil de adoecimento dos usuários, entre as 

crianças tanto do setor privado quanto do público prevaleceu a 

busca de tratamento homeopático para as doenças alérgicas 

(37,70%); seguido por doenças do sistema respiratório 

(25,41%) e distúrbios emocionais  (13,93%). Entre os adultos, 

a maior procura foi para os distúrbios emocionais (27,12%), 

doenças alérgicas (22,03%) e  problemas do sistema 

respiratório (20,34%). 

Entre as principais motivações para a busca da 

Homeopatia os usuários alegaram ser um tratamento natural, 

sem efeito colateral e informaram que foram incentivados, 

principalmente, por familiares e amigos. A maioria afirmou não 

fazer o uso da Homeopatia concomitantemente com outra 

terapia.  
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Vale salientar que o conhecimento dos usuários a 

respeito da terapia  homeopática é vago ou até mesmo errôneo, 

apesar de alguns pressupostos estarem presentes, como a 

ideia do todo, tratamento com energia e sem efeitos adversos. 

Alguns usuários atribuem o mesmo significado para tratamento 

com a Homeopatia, com Plantas Medicinais ou com 

Fitoterápicos. Mais da metade dos entrevistados responderam 

que a Homeopatia possui reconhecimento científico. Entretanto, 

foi a maioria dos usuários do serviço público que informaram ter 

conhecimento da implementação da Homeopatia no SUS. João 

Pessoa é uma capital referência no Brasil em disponibilizar de 

forma gratuita à população serviço de Práticas Integrativas e 

Complementares. 
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RESUMO: A população possui conhecimento etnobotânico da 
planta Sambucus nigra L. (Sabugueiro), esta usada para tratar 
doenças infecciosas e até metabólicas crônicas. O presente 
trabalho objetivou analisar a atividade antibacteriana e a 
toxicidade do extrato hidroetanólico da Sambucus nigra L. O 
extrato hidroetanólico (70%) foi obtido a partir das hastes e 
inflorescências da planta, a qual foi coletada no município de 
Esperança-PB. A determinação da Concentração Inibitória 
Mínima (CIM), Concentração Bactericida Mínima (CBM) e 
Atividade Potencializadora por Contato Gasoso foram 
realizadas após o preparo e padronização do inóculo de cepas 
bacterianas ATCC de Staphylococcus aureus, Escherichia coli 
e Pseudomonas aeruginosa. Enquanto, a avaliação da 
toxicidade pela CL50 foi mediante o uso de biomarcador 
(Artemia salina). Foi constatada ação bacteriostática, uma vez 
que a CIM nos poços da placa de microdiluição foi de 4 mg/mL 
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para S. aureus, de 8 mg/mL E. coli e de 32 mg/mL P. 
aeruginosa. Ademais, o extrato (64 mg/mL) apresentou  
atividade potencializadora com o Imipenem contra a cepa S. 
aureus. Em relação a toxicidade aguda, as concentrações ≤4 
mg/mL podem ser consideradas atóxicas, contudo, a CL50 
variou de 8-32mg/mL. Tendo em vista os resultados 
apresentados, sugere-se novas pesquisas para investigar a 
ação farmacológica da planta, pois o extrato apresentou boa 
atividade bacteriostática, efeito potencializador de antibióticos e 
baixa toxicidade aguda. 
Palavras-chave: Plantas medicinais. Antimicrobianos. 

Toxicidade Aguda.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil detém a maior parcela da biodiversidade, em 

torno de 15 a 20% do total mundial. As plantas são os 

elementos que compõem a biodiversidade da matéria-prima 

para a fabricação de fitoterápicos e outros medicamentos 

(BRASIL, 2006). Nessa área de estudo, o conhecimento do 

mapeamento Etnobotânico Tradicional (ET) das plantas está 

totalmente sob a custódia de membros da comunidade idosa e 

fitoterapeutas de regiões locais. A preparação de remédios 

caseiros e práticas comunitárias fazem parte dessa sapiência 

por meio dos hábitos praticados por esses grupos específicos. 

Além do mais, esse conhecimento tradicional sobre 

medicamentos folclóricos está diretamente ligado a cultura, fé, 

percepção locais e o convívio social (AZIZ et al., 2017; BRASIL, 

2006; SHER et al., 2015; TSIOUTSIOU et al., 2019). 

As plantas são usadas por muitos anos para o tratamento 

de várias doenças em peculiaridades ao seu potencial 
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terapêutico benéfico e menos efeitos adversos em comparação 

com as drogas sintéticas (MOGHADDAM et al., 2019). Os usos 

tradicionais de algumas das plantas relatadas pela comunidade 

geral e também a tribal são apoiados por estudos científicos 

para desenvolver novas drogas/formulações com a ajuda de 

técnicas modernas, confirmando seu valor etnomedicinal e a 

necessidade de preservar o conhecimento local das práticas de 

medicina popular (KUMAR et al., 2019; SILVA P. T. M.et al., 

2019).  Em comunidades tribais, os componentes que fazem 

parte dos grupos têm um interesse expresso em aprender 

técnicas eficientes de coleta, preparação, armazenamento e 

cultivo de plantas medicinais, e aprender mais sobre potencial 

de comercialização de ervas medicinais e maneiras de alcançar 

centros de mercado regional (SHER et al., 2015). 

O cultivo e a coleta em quintais são as principais formas 

de obtenção das plantas medicinais para o uso e ainda são 

considerados importantes recursos utilizados para a 

manutenção da saúde de algumas comunidades brasileiras 

(VÁSQUEZ; MENDONÇA; NODA, 2014). As plantas medicinais 

são usadas para tratar uma ampla gama de doenças, em 

particular doenças do trato respiratório e doenças da pele 

(TSIOUTSIOU et al., 2019). Os estudos botânicos com uma 

abordagem etnográfica são cruciais para a compreensão dos 

padrões de uso de plantas dentro de determinadas culturas 

(PIERONI et al., 2014). Assim, depende também de qual parte 

morfológica da planta medicinal é utilizada e seu modo de 

preparo, a exemplo neste estudo, JARADAT, AYESH, 

ANDERSON, (2016), as folhas da planta foram mais utilizadas, 

seguidas de frutos, raízes e rizomas, enquanto que os métodos 

preferidos de preparação são as decocções e infusões. 
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As organizações públicas governamentais têm 

demonstrado grande interesse e reunido esforços para o estudo 

e desenvolvimento sobre esse tema, haja vista a sua 

magnitude, devido à crescente utilização desses recursos na 

terapêutica (MACEDO, 2016). As Plantas com novos usos 

medicinais precisam ser validadas fitoquimicamente e 

farmacologicamente para o desenvolvimento de novas drogas 

alternativas, tanto para fins de terapêutica humana como 

também veterinário (AZIZ et al., 2018). 

Na década de 1990, os flavonóides foram considerados 

principalmente como componentes ativos de plantas 

medicinais, enquanto a partir de 2000, eles passaram a ser 

considerados principalmente como ingredientes alimentares 

bioativos (PEREZ-VIZCAINO; FRAGA, 2018). A atividade 

morfológica diversa foi demonstrada de partes específicas de 

sabugueiro devido ao efeito do perfil polifenólico diferente desta 

planta (CIOCH et al., 2017).  A alta estabilidade das 

antocianinas e o baixo nível de impurezas microbiológicas nos 

extratos de sabugueiro garantem a alta qualidade dessa 

matéria-prima no processamento de alimentos e produtos 

farmacêuticos (PLISZKA, 2017). 

 A suplementação com Sambucus nigra L. (Sabugueiro) 

foi avistada para reduzir substancialmente os sintomas 

respiratórios superiores, podendo ser uma alternativa ao uso 

indevido de antibióticos para sintomas respiratórios superiores 

causados por infecções virais como resfriado comum e 

influenza (HAWKINS et al., 2019). Há também uma série de 

produtos alimentares disponíveis comercialmente que contêm 

suco de sabugueiro, sabugueiro in natura ou sabugueiro seco 

(GLEŃSK, 2017). 
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O uso popular, e mesmo o tradicional, não são 

suficientes para validar as plantas medicinais como 

medicamentos eficazes e seguros. É necessário avaliar a 

relação risco/benefício de seu uso, por meio de estudos 

toxicológicos, para o melhor entendimento (LIMA et al., 2014). 

De maneira geral, os testes de toxicidade demonstram o efeito 

deletério de uma ou mais substâncias químicas a um ou mais 

grupos de organismos, identificando as concentrações que 

causam efeitos deletérios à biota (DAMATO; BARBIERI, 2011).  

O surgimento e a disseminação da resistência a 

antibióticos são motivos de preocupação para comunidade de 

saúde global, bem como o aparecimento de novas linhagens de 

microrganismos causadoras de doenças 

(MANANDHAR; LUITEL; DAHAL, 2019). A prevalência 

emergente e crescente da resistência bacteriana aos 

antibióticos é um desafio significativo para a saúde pública 

mundial, considerada um dos problemas mais grave 

atualmente, estando associada ao uso inadequado de 

antibióticos (LOUREIRO et al., 2016; HYDE et al., 2019; 

PACHECO et al., 2019). Além disso, mais de 70% das bactérias 

patogênicas são resistentes a pelo menos um dos antibióticos 

usados atualmente (PACHECO et al., 2019). Para começar a 

lidar com esse problema, será crucial não apenas entender as 

origens dessa resistência, mas também documentar os 

reservatórios ambientais de resistência a antimicrobianos e 

investigar novas fontes de substâncias antimicrobianas (HYDE 

et al., 2019).  

Diante disso, faz-se necessário investigar as plantas 

regionais do Brasil, quanto as suas propriedades bioativas 

fitoquímicas e a partir disto, averiguar o potencial de atividade 
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antimicrobiana, bem como sua toxicidade no organismo. Tendo 

em vista que o sabugueiro está sendo comercializado e 

distribuído com alta acessibilidade para a população em todo 

país, além de ser fácil o plantio desta planta na região nordeste. 

Este trabalho objetivou analisar a atividade antibacteriana e a 

toxicidade do extrato hidroetanólico da Sambucus nigra L.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

OBTENÇÃO DO EXTRATO 

 

As hastes e inflorescências da Sambucus nigra L. foram 

coletadas na cidade de Esperança-PB (Brasil), no mês de 

setembro/2019, sendo posteriormente submetidas à limpeza 

localmente para preparação de extrato Hidroetanólico na cidade 

de Campina Grande-PB. As inflorescências e as hastes da 

planta foram secas em estufa (Ithiktechnology, modelo 

400/*D200°, Brasil) de secagem com circulação de ar forçada, 

à temperatura de 40 ºC. Após a secagem o material vegetal foi 

triturado no moinho de facas (SL30-SOLAB, Brasil).  

O extrato hidroetanólico (etanol:água; 70:30) foi 

preparada em uma proporção de 200g de planta seca moída 

para 1L de álcool (ROCHA et al., 2013). O total de 240g do 

material vegetal seco moído para 1,2L foi utilizado, e colocado 

na lavadora ultrassônica (Ultrasonic Cleaner, Unique, Brasil) 

por 1 h a 25 ºC por única vez e protegidas da luz. O extrato 

obtido foi rotoevaporado no Evaporador rotativo (QUIMIS, 

Q344B2, Brasil) a 40 ºC em três rotações por uma 1h/30 min e 

concentrado na estufa de circulação forçada, sucedendo 

posteriormente armazenado em frasco cor âmbar. O 
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rendimento do extrato seco foi calculado pela expressão: 

Rendimento (%) = (massa do extrato/massa do material 

vegetal) x 100 (PESSINI et al., 2003; SOUZA et al., 2007).   

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

 

Preparo e Padronização dos Inóculos Bacterianos 

 

As cepas bacterianas utilizadas para preparo e 

padronização dos inóculos na avaliação da atividade 

antimicrobiana do extrato foram Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, os quais 

foram fornecidos pela UNIFACISA. Os meios de cultura 

utilizados, Brain Heart Infusion– BHI e Mueller Hinton, assim 

como os materiais utilizados nos ensaios foram esterilizados 

por calor úmido para efetivação dos testes (SCATOLINI et al., 

2018). 

Numa etapa antecedente à execução dos testes uma 

alçada da bactéria mantida no Ágar a uma temperatura de 4°C 

foi transferida para o caldo BHI e mantida por 24 horas à 37°C. 

Para a realização dos testes, este inóculo inicial foi repassado 

a solução salina de 0,9% estéril para a preparo da diluição de 

(proporção de 1: 20). Estas suspensões microbianas foram 

ajustadas usando espectrofotômetro em 625 nm a 0,08-0,10 de 

absorbância, correspondendo a 1x108 UFC/mL, se obteve 

assim após a diluição concentração final de bactérias do teste 

aproximadamente 5x105 UFC/mL (FERNANDES; SALGADO, 

2019; NCCLS, 2003).  
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Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

Para a determinação da Concentração Inibitória Mínima 

(CIM) do extrato hidroetanólico das hastes e inflorescências da 

Sambucus nigra L. foram utilizadas placas de microdiluição 

contendo 96 poços, onde foram adicionados o inóculo 

bacteriano diluído em solução salina de 0,9% estéril na 

concentração de 5x105 UFC/mL. Seguindo a metodologia de 

Fernandes, Salgado (2019), as placas de 96 poços foram 

preparadas adicionando 100 μL de caldo Mueller Hinton (M391-

500G) de concentração 0,021 g/mL em cada poço. Em seguida, 

100 μL dos extratos da planta estoque (64 mg/mL) e controle 

microbiano foram transferidos para a placa de microdiluição. 

Diluições em série (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256) 

foram realizadas levando a uma finalização volume de 100 μL 

no último poço. Em todos os poços foram adicionados 10µL do 

inóculo bacteriano diluído. As placas foram incubadas a 37±1°C 

por 24 horas.  

Em todos os testes foram preparados poços controle, 

onde poços foram adicionados apenas o caldo Mueller Hinton, 

poços com inóculo bacteriano mais o meio, e poços com meio 

mais extrato.  A leitura da CIM foi realizada após 24 horas, com 

auxílio de uma solução indicadora, a resazurina sódica 

(reagente revelador de crescimento bacteriano). Sendo 10 μL 

de resazurina sódica adicionados a todos os poços da placa. A 

cor muda de azul (Sem crescimento) para rosa (Presença de 

crescimento) por o exame de inspeção visual.  O valor da CIM 

foi definido como as concentrações mais baixas do extrato 

capazes de inibir visualmente o crescimento microbiano com 

observação de não mudança da coloração (VALGAS et al. 
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2007). Apenas considerados válidos os testes que 

apresentaram presença de microrganismo vivo nos poços 

controle. Os testes foram todos realizados em triplicata e foi 

utilizada uma média dessa triplicata para a obtenção do 

resultado final (NCCLS, 2003). 

 

Determinação da Concentração Bactericida Mínima (CBM) 

 

As concentrações do extrato hidroetanólico de 

Sambucus nigra L. que apresentaram atividade antibacteriana 

na CIM foram avaliadas como Concentração Bactericida 

Mínima (CBM). Onde CBM é definido como a menor 

concentração da substância necessária para eliminação 

completa dos microrganismos testados. Para a CBM do extrato 

contra as cepas bacterianas, com auxilio da alça calibrada de 

0,001 mL de cada poço, da microplaca em várias 

concentrações (CIM × 8, CIM × 4, CIM × 2, CIM, CIM ÷ 2 e CIM 

÷ 4), foi removido 1µL e inoculado no ágar Mueller Hinton. Após 

24 h de incubação a 37±1°C foi determinado o número de 

organismos sobreviventes e estabelecido um motivo para que a 

CIM= CBM ou CBM = 1, 2 ou 3 diluições acima da CIM, a 

atividade seja considerada bactericida (ISENBERG, 1992). 

Todos os testes foram realizados em triplicata. 

 

TESTE DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 

POTENCIALIZADORA POR CONTATO GASOSO 

 

Para a realização da atividade moduladora por contato 

gasoso em placas de petri contendo BHI ágar, foi utilizada a 

metodologia adaptada por Matias et al. (2017). Nas placas 
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foram utilizados os discos de antibióticos, Ciprofloxacina, 

Imipenem e Vancomicina. As placas foram preparadas para 

cada cepa bacteriana para posterior comparação entre placas 

somente com os antibióticos e placas com antibióticos mais o 

extrato. Estas nas quais foram invertidas e adicionados em suas 

tampas 1 mL do extrato estoque (64 mg/mL), permitindo que a 

partir da volatilização ocorra a interação com os discos. Para 

determinação dos halos de inibição, as placas foram incubadas 

na estufa a 37±1°C por 24 horas. Os testes foram realizados em 

triplicata e para determinação dos halos foi utilizada uma régua 

milimetrada. 

 

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA 

 

A avaliação da toxicidade aguda foi realizada por 

intermédio de um biomarcador, Artemia salina, e seguiu a 

metodologia descrita na literatura por Meyer et al. (1982) e 

Mnengi et al. (2014) com adaptações. Inicialmente, foi 

preparada a água marinha artificial da seguinte forma: A partir 

de 1L de Água destilada foram adicionados 26,3 g de NaCl 

(cloreto de sódio); 0,75 g de KCl (Cloreto de potássio); 1,47 g 

de CaCl2:2H20 (cloreto de cálcio di-hidratado); 5,10 g de 

MgCl2.6H20 (cloreto de magnésio hexaidratado); 0,21 g de 

NaHC03 (bicarbonato de sódio); 6,20 g de MgS04.7H20 

(Sulfato de magnésio Heptahidratado). À medida que cada 

substância estava sendo adicionada a solução foram 

homogeneizadas. Em seguida, foi feito o ajuste do pH da água 

marinha em 8,0. Foram separados 500 mL da solução em um 

béquer e a este adicionamos 0,1 g de cistos de Artemia salina, 

deixando-os com agitação de uma bomba agitadora (de 
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aquário) submersa por 48 horas, sob efeito de feixe de luz 

emitido por lâmpada led de 4W, à uma distância de 15 cm do 

béquer, com temperatura controlada entre 22-29 °C, 

favorecendo, assim, a eclosão dos cistos.  

Após a eclosão, separou-se 20 tubos de ensaio, os quais 

foram utilizados nas seguintes especificações: 5 tubos de 

ensaio contendo apenas 5 mL da solução salina para o controle 

e 5 tubos de ensaio com a amostra diluída em água marinha 

(2,5 ml de extrato e 2,5 ml solução marinha) nas proporções de 

diluição da amostra de 64 mg/mL em salina previamente 

preparada de forma a obter concentrações finais de 32, 16, 8, 4 

e 2 mg/ mL em triplicata. Em cada um dos 20 tubos de ensaio 

foram inseridas 10 náuplios de Artemia salina e expostos à feixe 

de luz, mantendo-se pH (8,0) e temperatura (18–20oC)  e 

promovendo leitura da mortalidade dos náuplios mortos após 

24 horas. Os valores de CL50 foram calculados para a análise 

de toxicidade aguda. Todos os materiais para realização do 

teste foram previamente lavados e descontaminados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ATIVIDADE ANTIBACTERIANA E POTENCIALIZADORA 

 

O extrato hidroetanólico da Sambucus nigra L. teve o 

rendimento final de 8,11%. Destaca-se que, o rendimento dos 

extratos de sabugueiro depende da solução do extrato e do 

tempo de extração (MIKULIC-PETKOVSEK et al., 2015). Na 

tabela 1, observa-se que a atividade bacteriostática foi 

visualizada após o reagente revelador, sendo a CIM de 4 mg/mL 
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para Staphylococcus aureus, de 8 mg/mL Escherichia coli, e de 

32 mg/mL Pseudomonas aeruginosa.  

 
Tabela 1. Resultados da avaliação da CIM (mg/mL)  de extrato  frente a 
cepas bacterianas-Técnica microdiluição. 

Concentração 

do extrato 

(mg/mL) 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Staphylococcus 

aureus 

Escherichia 

coli 

Controle 

32 - - - + 

16 + - - + 

8 + - - + 

4 + - + + 

2 + + + + 

0,5 + + + + 

0,25 + + + + 

0,125 + + + + 

(+) Presença do crescimento de bactérias. Fonte: Pesquisa Direta (2019). 

 

À visto disso, observa-se a tabela 2, foi realizada a CBM 

nos poços que apresentaram a CIM e considerou-se que a ação 

bactericida do extrato não foi demonstrada nesta concentração. 

Em tal caso, constatou-se o crescimento bacteriano e 

resistência ao extrato das três cepas bacterianas testadas após 

o semeio na placa de Petri nas concentrações iniciais antes da 

CIM, e diluições CIM ÷ 2 e CIM ÷ 4 para confirmatório. Portanto, 

constatou-se que a CBM não foi observada do extrato neste 

estudo. 

 
Tabela 2. Resultados da avaliação da CBM (mg/mL)  de extrato  frente a 
cepas bacterianas-Técnica microdiluição e semeio em ágar mueller Hinton. 

Extrato  

Sabugueiro 

CIM×8 CIM×4 CIM×2 CIM CIM ÷ 

2 

CIM 

÷4 

Controle 

Bactérias 

P.aeruginosa  NT NT NT R(+) + + + 

S. aureus  R (+) R (+) R (+) R(+) + + + 

 E. coli NT R (+) R (+) R(+) + + + 
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(+) Presença do crescimento de bactérias. R=Resistência. (NT) Não 
testado. Fonte: Pesquisa Direta (2019). 

 

Destarte, a atividade antimicrobiana foi demonstrada 

pelo extrato de sabugueiro negro (Sambucus nigra L.), com 

ação contra a cepa de leveduras Saccharomyces cerevisiae, e 

as cepas bacterianas Escherichia coli, Pseudomonas putida e 

Bacillus subtilis, pois estas mostraram a maior sensibilidade ao 

efeito desse extrato (CIOCH et al., 2017). Os extratos de flores 

de sabugueiro apresentaram peptídeos de 3 a 3,6 kDa, dentre 

eles, peptídeos ricos em cisteína, estes foram identificados com 

atividade antimicrobiana contra várias bactérias Gram-

negativas com capacidade de romper a membrana bacteriana 

(ÀLVAREZ et al., 2018). Ademais, CYBULSKA e Colaboradores 

(2011), mostraram que o extrato etanólico de S. nigra 

(sabugueiro) apresentou mínima ou nenhuma atividade 

antimicrobiana contra os isolados de Neisseria gonorrhoeae 

com concentrações inibitórias mínimas ≥256 μg / mL. Além 

disso, o extrato de flor mais velha exibe propriedades anti-

inflamatórias úteis que podem ser exploradas terapeuticamente 

para o controle da inflamação por patógenos bacterianos na 

periodontite humana (HAROKOPAKIS et al., 2006). 

Nesse contexto, quando se avalia as plantas utilizadas 

na medicina tradicional, elas podem ser identificadas como 

potenciais candidatos para a síntese de novos compostos 

farmacêuticos para atuar contra as bactérias resistentes a 

antibióticos (DE ZOYSA et al., 2019). Além do mais, os 

mecanismos de ação dos compostos naturais, principalmente 

os fenólicos presentes nas plantas, nas células bacterianas 

foram parcialmente remetidos a danos à membrana bacteriana, 
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coibir fatores de virulência, como enzimas e toxinas, e a 

supressão da formação de biofilme bacteriano (MIKLASIŃSKA-

MAJDANIK et al., 2018). Do mesmo modo, a ação 

antimicrobiana pode ser avaliada após uma estreita relação dos 

compostos fitoquímicos atribuídos pela literatura e citados 

posteriormente correlacionando com os dados atuais aqui 

analisados.  

A S. nigra, na qual foi demonstrada, vários dos 

compostos fitoquímicos que a possui, as particularidades das 

partes desta planta foi analisado no estudo seguinte. No qual, 

nas folhas, observou-se alto teor de quinonas, flavonóides, 

saponinas e triterpenos, as hastes demonstraram a presença 

de quinonas e triterpenos; as flores apresentaram quinonas, 

flavonóides, alcalóides e triterpenos e o suco de baga 

apresentou flavonóides e fenóis, sendo este último o mais 

abundante nesta parte da planta (RODRIGUEZ PAVA; ZARATE 

SANABRIA; SANCHEZ LEAL, 2017). Enquanto, no estudo de 

Vrchotová et al. (2017) analisando extratos das flores e hastes,  

a quantidade de compostos fenólicos no sabugueiro analisados 

de hastes florais foi menor que as flores. Partido disso, faz-se 

necessário conhecer os fatores de virulência das bactérias e 

como elas agem em decorrência do desenvolvimento da 

resistência a produtos tanto sintéticos como naturais para 

melhor entendimento da ação antimicrobiana da S. nigra. 

Porventura, a atividade moduladora foi avaliada em três 

antibióticos representativos, Ciprofloxacina (Quinolona), 

Imipenem (Carbapenêmico) e a Vancomicina (Glicopeptidio) de 

classes diferentes, representado na Tabela 3. O extrato das 

flores e hastes da Sambucus nigra L. com concentração 64 

mg/ml apresentou atividade potencializadora com o antibiótico 
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Imipenem contra a cepa Staphylococcus aureus, aumento de 8 

mm do halo após sua exposição ao extrato, porém, não houve 

diferença significativa em relação ao controle. Entretanto, 

extrato apresentou antagonismo à ação dos antibióticos, 

vancomicina e ciprofloxacina, com diminuição significativa dos 

halos de inibição contra as cepas de S. aureus e também ao 

antibiótico Imipenem contra a cepa de E. coli. 

 
Tabela 3. Valores das médias (mm) ± Desvio Padrão dos halos inibitórios, 
dos efeitos portencializador e antagonista do Extrato Hidroetanólico (EH) na 
concentração de 64mg/ml após exposição aos antibióticos por contato 
gasoso. 

Antibióticos  Extrato                     Controle 

(SA) (EC) (PA) (SA) (EC) (PA) 

Vancomicina 13±1,4* -* - * 30** -* - * 

Imipenem 33±1,4** 23±1,4* -* 25** 32** -* 

Ciprofloxacina 14±0* -* -* 30** -* -* 

Legenda: Os valores foram expressos em média ± Desvio Padrão para a 
triplicata. (SA) Staphylococcus aureus, (EC) Escherichia 
coli, (PA) Pseudomonas aeruginosa. *Resistente. **Sensível. Fonte: 
Pesquisa Direta (2019). 

 

Em outras técnicas de avaliação antimicrobiana, por 

difusão em disco, o extrato das flores S. nigra foi o mais efetivo 

para o S. aureus na concentração de 1 mg / μl, inibindo com um 

diâmetro de 20 mm e uma concentração efetiva de 125 μg / μl, 

com inibição de 14 mm (RODRIGUEZ PAVA; ZARATE 

SANABRIA; SANCHEZ LEAL, 2017). Diante disso, observa-se 

que as concentrações elevadas testadas pelos autores, 125 

mg/mL mostram-se eficazes para ação bactericida em relação 

às menores, a partir de 32 mg/mL testadas neste estudo. Os 
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resultados do estudo de Matte, Deak, Mata (2015) mostraram 

que nas concentrações de 6 e 12 mg do extrato aquoso 

apresentou halos significativos de inibição para Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa e Streptococcus pyogenes 

em comparação com os halos de inibição do Extrato Etanólico 

para todos os microrganismos testados. Entretanto como 

mostrado no estudo anterior, o aumento do halo aumenta com 

a concentração do extrato Etanólico, e o aquoso quando 

aumenta a concentração não há variação do tamanho do halo.    

A quercetina é um flavonóide de ocorrência natural 

presente no sabugueiro, foi comprovado pelo estudo, Carrada 

López, Castañón Sánchez, (2018), da sua potencialidade em 

reduzir a virulência de S. aureus, através da secreção afetada 

de toxinas alfa. O galato de epicatequina, polifenol natural, 

também suprime a secreção da toxina alfa-hemolisina por 

isolados clínicos de S. aureus, e de coagulase (SHAH; 

STAPLETON; TAYLOR, 2008). Sendo assim, em concordância 

com o estudo de Mokhtar et al. (2017), os polifenóis isolados de 

vegetal diferente foram testados nas cepas clínicas 

Staphylococcus aureus, estas se mostraram mais sensíveis à 

quercetina, enquanto o kaempferol foi mais ativo contra as 

cepas S. aureus e Pseudomonas aeruginosa. Portanto, a planta 

S. nigra é rica em polifenóis e flavonoides, podendo ser uma 

alternativa de ação terapêutica para infecções causadas por 

esses patógenos. 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, vale 

ressaltar que as possíveis propriedades bioativas 

antimicrobianas presentes no extrato da planta podem ser 

influenciadas diretamente pela localidade onde foi feito o seu 

cultivo, também da climatização da região e a cronologia como 
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ressaltado nos estudos adiantes. Assim sendo, o ano de 

colheita tem uma influência mais forte na composição química 

do que os tipos das cultivares, incluindo açúcares totais, 

antocianinas e compostos fenólicos, estando relacionado às 

diferentes condições climáticas, principalmente ao estado da 

água (FEREIRA et al., 2019).  Convergindo com o estudo de 

Johnson et al. (2017) em que grandes variações no teor de 

antocianina e outros polifenóis foram observadas entre as 

diferentes épocas de colheita, localizações e genótipos. 

 

TOXICIDADE AGUDA POR Artemia salina 

 

O número de mortalidade de A. salina, portanto, foi 

registrado e calculado o valor da Concentração Letal Média 

(CL50), esta é medida através da concentração da amostra que 

causa mortalidade de 50% dos organismos no tempo de 

exposição e nas condições do teste (COSTA et al., 2008; 

KACHENTON et al., 2019).  

Na tabela 4 está descrito a toxicidade das flores e hastes 

do extrato hidroetanólico da S. nigra através do uso desse 

biomarcador. As concentrações descritas ≤4 mg/mL foram 

determinadas como atóxicas devido a não mortalidade 

observado dos náuplios. 
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Tabela 4. Mortalidade das Artemias salinas após 24 horas 
Concentração do Extrato 

Sambucus nigra L. 

(mg/ml)  

 

Mortalidade (%) 

Controle (%) 

(Mortalidade na solução 

salina a 100%) 

32 100 0 

16 97 0 

8 57 0 

4 0 0 

2 0 0 

Fonte: Pesquisa Direta (2019). 

 

A toxicidade do extrato através das artêmias pode ser 

avaliada com base no índice de toxicidade de Meyer quando 

concentrações menores são testadas, sendo para o extrato 

(DL/50)>1,0mg/mL pode ser considerado não tóxico, enquanto 

o extrato (DL/50) <1,0mg/mL é significativamente tóxico para o 

camarão da salmoura (ABOSEDE; SUNDAY; JIDE, 2015). Vale 

ressaltar que este índice não será utilizado aqui devido à 

concentração farmacológica utilizada e pré-determinada está 

acima de >1,0mg/mL.   

A toxicidade moderada foi considerada, como visto na 

tabela 4 e figura 1, na concentração de 9 mg/mL, porém a alta 

toxicidade correspondeu nas concentrações iniciais de 32 

mg/mL e 16 mg/mL por apresentar mortalidade aproximada de 

100% dos náuplios. De acordo com linha de tendência da 

equação, visualizar a Linear (%Letalidade), no gráfico 1 a média 

da CL50 foi calculada e correspondeu 13,1 mg/mL.   
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Figura 1. Letalidade de A. salina em função da concentração 

do Extrato de S. nigra. 

 
Fonte: Pesquisa Direta (2019). 

 

O uso do extrato de sabugueiro em concentrações mais 

baixas (≥1 mg / mL) pode ser considerado não-tóxico para as 

células da mucosa do colón, uma vez que os efeitos citotóxicos 

e genotóxicos foram observados apenas após o tratamento com 

extrato digerido gastrointestinal em uma dose alta de 10 mg / 

mL, que não tem um significado fisiológico (OLEJNIK et al., 

2016). Porém, os dados do estudo de Senica et al. (2017) 

indicam que o acúmulo de glicosídeos cianogênicos tóxicos e 

fenólicos é afetado pela altitude do local de cultivo. Os 

compostos bioativos, não necessariamente, estão 

representados nos extratos e presentes na planta, são 

responsáveis pela toxicidade, devido a isto, ademais a poluição 

e contaminação no local de cultivo podem contribuir para 

toxicidade pelo acúmulo de compostos absorventes pelo solo.  

 A administração oral aguda dos extratos etanólico e 

metanólico da casca do sabugueiro produz um efeito tóxico 

significativo em camundongos, mas favorece o estabelecimento 

de uma faixa de dose segura, pois a ingestão de altas doses de 

extratos de S. nigra pode exibir leve toxicidade em órgãos 

(ALRUMAIHI et al., 2019). Em vista disso, após o consumo do 
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extrato de sabugueiro, constatou-se a área de baixa dose 

normalizada sob a curva de concentração-tempo e a fração de 

antocianinas administradas por via oral recuperadas inalteradas 

na urina indicam uma baixa biodisponibilidade desses 

compostos (FRANK et al., 2007).  Além disso, a infusão térmica 

a curto-prazo dos frutos e casca reduz os riscos potenciais 

relacionados à alergia decorrentes do consumo de sabugueiro, 

sem afetar seriamente suas propriedades bioativas 

antioxidantes e eliminador de radicais livres (JIMÉNEZ et al., 

2017).  

Diante dos resultados aqui dissertados e das inúmeras 

propriedades fitoquímicas exploradas relatadas anteriormente 

que o sabugueiro contém, convém que o extrato analisado tem 

uma atividade antimicrobiana contra as cepas de bactérias 

gram positivas, Staphylococcus aureus, e gram negativas, 

Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. 

 

CONCLUSÕES 

 

Levando-se em consideração esses aspectos, o extrato 

das flores e hastes da S. nigra apresentou boa atividade 

antibacteriana com ação bacteriostática em concentrações não 

tóxicas, e também efeito potencializador em combinação com 

imipenem contra cepas de S. aureus. Aliás, concentrações 

elevadas em relação ao teste podem ser rigorosamente 

testadas para avaliar a ação bactericida mínima. 

 Diante dos resultados da CIM observada neste estudo, 

isso apoia o uso desta planta para infecções causada por 

bactérias gram negativas e positivas, podendo atuar na 
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membrana e parede bacteriana. Segundo os achados, as 

propriedades fitoquímicas do sabugueiro já foram investigadas 

em partes específicas da planta. Sugerem-se estudos que 

visam a investigação em modelos in vivo dos tipos diferentes de 

extratos do sabugueiro com intuito de investigar a ação 

farmacológica, e também o possível efeito em combinação com 

outros tipos de antibióticos para tratamento. 
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