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RESUMO 

BORGES, A. P. S. Utilização de medicamentos em crianças hospitalizadas: uma 
análise observacional e retrospectiva. 2012. 109 p. Tese (Doutorado). Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2012.  

Aproximadamente apenas um terço dos medicamentos utilizados em crianças tem 
sido estudado de forma adequada e apresentam informações sobre eficácia e 
segurança do produto. Este fato se deve a dificuldade de realização de ensaios 
clínicos na população pediátrica tornando-a mais propensa a erros de medicação, 
predominantemente devido à necessidade de prescrições de apresentações 
farmacêuticas não aprovadas e não indicadas para uso pela indústria e agência de 
fiscalização sanitária. Dessa forma, uma ferramenta importante que pode ser 
utilizada para análise do uso de medicamentos nesta população compreende os 
estudos da utilização de medicamentos. O presente estudo analisou as prescrições 
medicamentosas realizadas para crianças hospitalizadas no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, com a 
finalidade de estabelecer o perfil de utilização de medicamentos de acordo com os 
critérios de aprovação e indicação da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) e da Food and Drugs Administration (FDA). O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do respectivo hospital, e classificado como transversal, 
retrospectivo e observacional. Através do banco de dados informatizado, foram 
analisadas todas as prescrições medicamentosas a crianças menores de 12 anos no 
período compreendido entre 01/08/2008 a 31/07/2009. A população pediátrica foi 
dividida em subgrupos de acordo com os parâmetros fisiológicos do 
desenvolvimento estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. As 
apresentações farmacêuticas foram classificadas de acordo com o primeiro nível do 
sistema Anatomical Therapeutic Chemistry e, por conseguinte, foi realizada a 
classificação de uso das mesmas em: licenciado, não licenciado – registro, indicado, 
não indicado, não licenciado – dispersão e licenciado/indicado de acordo com a 
ANVISA e FDA. Durante o período analisado, foram identificados 6948 pacientes, 
56,7% do sexo masculino, média de idade 3,1 (±3,5) anos, média de internação 17,5 
(±29,8) dias, 1120 causas de internação e 79 unidades de atendimento. A causa de 
internação mais frequente esteve relacionada ao nascimento no hospital, sendo 
dessa forma, o centro obstétrico a unidade mais requisitada para hospitalização. Das 
617 apresentações farmacêuticas identificadas, 17,6% foram referentes aos agentes 
infecciosos de uso sistêmico. A média de apresentações farmacêuticas por paciente 
foi de 6,1. Em relação ao uso não licenciado – registro 1,1% e 14,9% das 
apresentações farmacêuticas assim foram classificadas de acordo com a análise da 
ANVISA e FDA, respectivamente. O uso não indicado esteve presente em 36,5% e 
37,3% de acordo com a ANVISA e FDA, respectivamente. Dessa forma, este 
trabalho ressalta a necessidade em se estabelecer um consenso sobre a 
classificação de uso dos medicamentos na população pediátrica entre os países, 
além de enfatizar a necessidade de aumentar a realização ensaios clínicos nesta 
população, uma vez que houve um elevado número de apresentações farmacêuticas 
com informações de uso apenas na população adulta sendo utilizadas em crianças. 

Palavras chaves: Criança, uso não licenciado, uso não indicado, 
farmacoepidemiologia, ANVISA, FDA. 
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1.1 História da criança  

A definição da palavra infância, oriunda do latim Infantia, significa 

incapacidade de falar. Considerava-se que crianças antes dos sete anos de idade, 

não tinham condições de falar, de expressar seus pensamentos e sentimentos. 

Desde a sua gênese, a palavra infância carregava consigo o estigma da 

incapacidade, da incompletude perante os mais experientes, conferindo-lhes uma 

condição subalterna diante dos adultos, um ser anônimo, sem espaço na sociedade 

(CORDEIRO; COELHO, 2007).  

Antes do século XII as crianças eram vistas como seres incompletos e 

incapazes, viviam misturados com os adultos sem qualquer cuidado e atenção 

especial. Devido a isso, a infância permaneceu no anonimato até o final deste 

século, e isto pôde ser retratado através dos pintores e miniaturistas dessa época os 

quais apresentavam as crianças como adultos de tamanho reduzido, demonstrando 

a posição que ocupava na sociedade em geral (BADINTER, 1985). 

A partir do final do século XVI aconteceram alguns progressos no modo de 

ver a criança. A nova visão de infância e algumas descobertas científicas eram 

privilégios de famílias com posses. Entretanto, o que mudou não foi à afeição pelas 

crianças, e sim um acompanhamento das famílias nas transformações que ocorriam 

na sociedade. Esse novo sentimento está relacionado a duas atitudes contraditórias: 

uma considera a criança ingênua, inocente e graciosa, e a outra se refere à criança 

como um ser imperfeito e incompleto, que necessita de moralização e educação. 

(KRAMER, 1987). 

A construção do sentimento de infância começa a melhorar apenas nos 

séculos XIX e XX, e está relacionado ao desenvolvimento das ciências humanas e a 

consolidação do capitalismo (HEYWOOD, 2004). Nessa perspectiva, houve uma 

significativa mudança no que diz respeito à concepção da infância, na qual a criança 

passou a ser o centro das atenções, necessitando de cuidados e proteção da família 

(SANTOS, 2007). 

Dessa forma, ocorreram nas sociedades diversas alterações sócio-culturais 

como a produção de vestimentas específicas da infância, brinquedos infantis, dentre 
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outras, as quais ocasionaram algumas melhorias fundamentadas nas necessidades 

de ver a criança como um ser singular. Com isso, a criança passa a ser reconhecida 

como indivíduo único, portador de necessidades e capacidades próprias. Em adição, 

ocorre também modificações quanto à assistência a sua saúde, dentre as quais se 

encontram a criação da pediatria como especialidade da medicina, e os estudos 

referentes à utilização de medicamentos específicos para esta população (GAÍVA; 

PAIÃO, 1999).  

 

1.2 Medicamentos e crianças 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

medicamento corresponde a: “produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou 

elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico” 

(ANVISA, 2012a). Define-se como prescrição médica o ato de selecionar o(s) 

medicamento(s) a ser(em) consumido(s) pelo paciente, com a respectiva dosagem e 

duração do tratamento. Em geral, esse ato é expresso mediante a elaboração de 

uma receita médica, a qual pode conter mais de um medicamento prescrito 

(BRASIL, 1998a). 

A frase “órfãs terapêuticas” foi usada para descrever as crianças em 1963 por 

Harry Shirkey (SHIRKEY, 1999).  Aproximadamente 40 anos depois apenas um 

terço dos medicamentos utilizados em crianças tem sido estudado de forma 

adequada e apresentam informações sobre o uso na bula do produto (ROBERTS, et 

al, 2003; UNITED STATES - FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION (US-FDA)). 

Turner et al. (1998) e Conroy, McIntry e Choonara (1999), mostraram que 

60,0% a 90,0% dos medicamentos utilizados em crianças são prescritos baseando-

se apenas na prática médica, adaptando as doses dos adultos para crianças, o que 

pode elevar o risco de toxicidade.  

Um estudo de revisão realizado em doze países distintos, a maioria 

localizados na Europa, demonstrou que de 36,0% a 100,0% das crianças 

hospitalizadas receberam pelo menos uma prescrição de medicamentos sem 

especificações de uso (LINDELL-OSUAGWU et al., 2009).  
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O controle da segurança de uso de medicamentos em crianças é de suma 

importância, uma vez que durante o desenvolvimento clínico dos medicamentos, 

apenas dados limitados sobre este aspecto são gerados através de ensaios clínicos. 

Além disso, os estudos de pré-comercialização, geralmente não são conduzidos em 

populações pediátricas, gestantes e geriátricas devido a questões éticas, logísticas e 

financeiras (WILSON, 1999). 

Em adição, a dificuldade de realização de ensaios clínicos nesta população 

também está relacionada à falta de informações relevantes da terapêutica em 

crianças, particularmente referente à elucidação plena dos dados farmacocinéticos, 

farmacodinâmicos e farmacoepidemiológicos (AMERICAN ACADEMY OF 

PEDIATRICS’ COMMITTEE ON DRUGS, 2002; KEARNS et al., 2003).  

De acordo com Salazar (2003) e Brassica (2008) as dificuldades para a 

condução de ensaios clínicos em população pediátrica estão diretamente 

relacionadas a:  

 Necessidade de um diálogo cuidadoso entre o investigador, a criança e 

seus responsáveis; 

 Dificuldade de inclusão de sujeitos na pesquisa; 

 Complexidade de estratificação do indivíduo pediátrico dentro das 

categorias prematuros, neonatos, lactantes, criança e adolescente; 

 Necessidade de realocação dos indivíduos dentro das categorias no 

decorrer do estudo; 

 Retorno financeiro limitado para a indústria, uma vez que a população 

pediátrica é menor em relação ao numero de indivíduos quando comparada a 

população adulta; 

 Custos das tarifas adicionais para aprovação de novas indicações; 

 Complexidade da realização de ensaios que devem ser conduzidos em 

hospitais pediátricos na presença de equipes com experiência em pediatria. 

Como mencionado, a história da medicina pediátrica é repleta de experiências 

desastrosas, e está associada à morbidade, mortalidade e deficiência crônica nesta 

população (WARD et al., 2006). Em geral, 9,0% das crianças hospitalizadas 

apresentam reações adversas à terapia medicamentosa, e até 4,0% das admissões 
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hospitalares de crianças ocorrem em consequências da utilização inadequada de 

medicamentos (GONZALES-MARTIN; CAROCA; PARIS, 1998; IMPICCIATORE et al., 

2001). Estudos realizados em unidades de terapia intensiva neonatais mostraram que 

11,0% a 30,0% das experiências relacionadas ao uso de medicamentos apresentaram 

casos de toxicidade (BANNER, 1986; BONATI et al., 1990). 

Tabela 1: Principais reações adversas ocorridas em pacientes pediátricos descritos 

por Choonara e Rieder (2002). 

Ano Medicamento Classificação do 
Grupo 

Reação Adversa Mecanismo 

1886 Corante de anilina Recém nascido Metahemoglobina Absorção 
percutânea 

1956 Sulfonamidas Recém nascido Kernicterus Bilirrubina não 
conjugada 

1959 Clorafenicol Recém nascido Síndrome do bebê 
cinzento 

Imparidade do 
metabolismo 

1979 Valproato de 
sódio 

< 3 anos Falência hepática Metabolização 
anormal 

1980 Salicilato Criança Síndrome de Reyes Desconhecido 

1990 Propofol Criança Acidose metabólica Desconhecido 

1996 Lamotrigina Criança Reação na pele Desconhecido 

 

Em adição, a população pediátrica constitui um grupo de riscos de erros de 

medicação, predominantemente devido à necessidade dos cálculos de doses, os 

quais se baseiam no peso do paciente, idade, área de superfície corporal e condição 

clínica (WONG et al., 2004; GHALEB; WONG, 2006). Dessa forma, a ausência de 

informação sobre o uso dos medicamentos pode resultar em relutância dos médicos 

quanto a sua prescrição ou ainda ocasionar tratamento farmacológico inadequado 

nesta população (STAFFORD, 2008).  

Em geral, pediatras, clínicos gerais, entre outros profissionais médicos, 

provêm tratamento farmacológico com base em sua experiência e julgamento, 

decidindo sobre indicações, dosagens e formulações (MARCOVITCH, 2005). Dessa 

forma, esses profissionais devem considerar as características fisiológicas da 

criança de acordo com o período de desenvolvimento e em especial os parâmetros 

farmacocinéticos dos medicamentos, tais como absorção, distribuição, 
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metabolização e eliminação, os quais podem sofrer grandes variações nesta 

população (BARTELINK et al., 2006). 

1.3 Classificação pediátrica e os aspectos farmacocinéticos em crianças de 

acordo com os parâmetros fisiológicos do desenvolvimento 

1.3.1 Classificação pediátrica  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) (World Health 

Organization (WHO), 2007), a população pediátrica representa um espectro 

fisiológico distinto em relação aos adultos, que estende desde os prematuros aos 

adolescentes, seguindo a classificação: 

 Prematuros (< que 37 semanas de gestação) 

 Recém Nascido (0 a 28 dias) 

 Lactantes (> 28 dias a 23 meses) 

 Crianças (2 a 11 anos) 

 Adolescentes (12 a 16 ou 12 a 18 anos, dependendo da maioridade 

estabelecida em cada país, sendo que esta no Brasil é de 18 anos). 

As características fisiológicas das crianças são distintas de acordo com o 

período de desenvolvimento de modo não gradual ou previsível, ocasionando 

mudança na funcionalidade de cada órgão, principalmente na primeira década de 

vida. Entretanto, a utilização de medicamentos nesta população é frequentemente 

baseada em extrapolações de doses ou em modificações das formulações de 

adultos, ignorando as diferenças fisiológicas entre ambos, o que pode aumentar o 

risco de reações adversas e eficácia não comprovada (CHRISTENSEN et al., 1999, 

WILSON, 1999).  

 

1.3.2 Aspectos farmacocinéticos em crianças 

1.3.2.1 Absorção  

As alterações importantes no desenvolvimento do trato gastrintestinal pode 

afetar a absorção oral dos medicamentos administrados por esta via, principalmente 

no recém-nascido, lactentes e crianças com idade inferior a três anos. Estas 
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alterações referem-se a acidez gástrica, ao tempo de esvaziamento gástrico, a 

motilidade intestinal, a área de superfície intestinal, a metabolização enzimática 

gastrointestinal e aos transportadores da secreção de ácidos biliares e a lipase 

pancreática, a colonização e recirculação de bactérias no intestino, além da dieta 

nas diferentes idades (WHO, 2007).  

O recém-nascido apresenta reduzida secreção de acido gástrico, sendo que o 

pH do estômago alcança os valores do indivíduo adulto ao longo dos dois primeiros 

anos de vida. O pH intraluminal pode afetar diretamente a estabilidade e o grau de 

ionização de um fármaco administrado oralmente, influenciando sua absorção 

(KEARNS, et al., 2003; WHO, 2007).  

O tempo de esvaziamento gástrico pode aumentar cerca de seis a oito horas 

no primeiro ou segundo dia de vida, dessa forma, os fármacos absorvidos 

primariamente no estômago serão favorecidos, em contrapartida, aqueles 

absorvidos no intestino delgado podem ser prejudicados. O esvaziamento gástrico 

se aproxima dos valores dos adultos, apenas a partir dos primeiros seis a oito meses 

de vida (BARTELINK et al., 2006). Em recém-nascidos, o peristaltismo é irregular e 

lento, ocorrendo aumento do tempo de absorção. Após o nascimento, a alimentação 

estimula a motilidade gastrintestinal (ALCORN; MCNAMARA, 2003) e esta se 

desenvolve durante a primeira infância (KEARNS et al., 2003).  

A imaturidade da mucosa intestinal aumenta a permeabilidade, interferindo na 

absorção intestinal de fármacos (BARTELINK et al., 2006). A deficiência de sais 

biliares e de enzimas pancreáticas reduz a absorção de medicamentos que 

necessitam de solubilização ou hidrólise intraluminal para serem absorvidos. O 

desenvolvimento dessas funções ocorre rapidamente no período pós-natal 

(ALCORN; MACNAMARA, 2003).  

A absorção de fármacos administrados por via intramuscular é afetada pelo 

reduzido fluxo sangüíneo no músculo esquelético e pelas contrações musculares 

ineficientes, sobretudo em recém-nascidos (BARTELINK et al., 2006). A absorção 

cutânea de fármacos administrados topicamente aumenta em prematuros na 

presença de estrato córneo menos espesso (KEARNS et al., 2003).  
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Quanto à absorção retal, esta é pouco acentuada devido ao maior número de 

contrações pulsáteis de elevada amplitude no reto dos pré-maturos, recém-nascidos 

e lactentes, podendo ocasionar a expulsão de formas farmacêuticas, diminuindo 

efetivamente a absorção. Em adição, vale salientar que o pH deste local é mais 

alcalino na maioria das crianças (KEARNS et al., 2003; BARTELINK et al., 2006). 

 

1.3.2.2 Distribuição 

A distribuição de fármacos em espaços fisiológicos é dependente da idade e 

composição corpórea. Como a maioria dos fármacos se distribui através do espaço 

extracelular, o volume deste compartimento pode ser importante para determinar a 

concentração destas moléculas no seu sítio ativo, sendo esta variável mais 

importante nos compostos hidrossolúveis (KATZUNG, 2005). 

A distribuição de fármacos com elevada ligação a proteínas plasmáticas pode 

ser influenciada por alterações em sua concentração. No recém-nascido o nível 

reduzido de proteínas totais do plasma, especialmente de albumina, promove 

aumento das frações livres de fármacos. Durante o período neonatal, a albumina 

fetal (com reduzida afinidade de ligação para ácidos fracos) e o aumento de 

bilirrubina e ácidos graxos livres endógenos são capazes de deslocar um fármaco do 

sítio de ligação na albumina, elevando as frações livres, o que ocasiona aumento do 

efeito terapêutico e eliminação do mesmo (KEARNS et al., 2003).  

Prematuros, recém-nascidos a termo, lactentes de quatro meses e crianças 

com um ano de idade têm proporção variável de gordura, o que pode comprometer 

diretamente a distribuição dos medicamentos lipossolúveis. A barreira 

hematoencefálica no recém-nascido é incompleta e facilita, conseqüentemente, a 

penetração de fármacos no sistema nervoso central (SILVA, 2006). Em adição, 

existe uma maior preocupação com a susceptibilidade dessa faixa etária a fármacos 

que atuam no sistema nervoso central, dentre eles os analgésicos (SIMONS; 

TIBBOEL, 2006). 
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1.3.2.3 Biotransformação 

O metabolismo hepático sofre alterações de acordo com a idade da criança. 

Algumas enzimas, como as isoformas do citocromo P450 (CYP) CYP1A2, CYP2C e 

CYP3A4 são expressas tardiamente no desenvolvimento neonatal. Em adição, a 

concentração de hepatócitos corresponde a menos de 20% quando comparada a 

dos adultos, podendo a imaturidade hepática acarretar acúmulo de fármacos.  

Entretanto, para alguns fármacos, as crianças apresentam maior capacidade 

metabólica quando comparada aos adultos o que pode ocasionar aumento na 

síntese de metabólicos tóxicos (JOHNSON, 2003). Para a determinação da 

posologia nesta população especial deve-se considerar a maturação das enzimas 

hepáticas, do fluxo sanguíneo, dos sistemas de transporte e a capacidade funcional 

do fígado (BARTELINK et al., 2006).  

A atividade enzimática do fígado é importante para muitos fármacos de uso 

oral, cuja biodisponibilidade depende do metabolismo de primeira passagem. Níveis 

reduzidos de atividade enzimática (CYP3A4) foram observados em crianças até três 

meses após o nascimento, porém, quanto às enzimas da fase II, a expressão da 

beta-glicuronidase aumenta até os três anos de idade (KEARNS et al., 2003).  

 

1.3.2.4 Eliminação 

A maturação da função renal inicia-se durante a organogênese fetal e se 

completa após o primeiro ano de vida. Dessa foram, as crianças ao nascerem 

apresentam mecanismos comprometidos de depuração renal (KEARNS et al., 2003; 

ALCORN; MCNAMARA, 2003). Nas duas primeiras semanas de vida a taxa de 

filtração glomerular aumenta devido a um maior fluxo sanguíneo renal (BARTELINK 

et al., 2006). Os rins dos recém-nascidos apresentam capacidade reduzida de 

excretar ácidos orgânicos fracos como penicilinas, sulfonamidas e cefalosporinas. 

Valores reduzidos do pH da urina, em relação a dos adultos, podem aumentar a 

reabsorção de ácidos orgânicos (ALCORN; MCNAMARA, 2003).  
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1.4 Tratamento medicamentoso em crianças na atualidade 

Atualmente, vários medicamentos não são apropriadamente testados em 

crianças, e não estão disponíveis na forma farmacêutica adequada para uso nesta 

população, sendo utilizados fora das especificações de uso estabelecidas pela 

indústria farmacêutica e agência de fiscalização sanitária nacional. De acordo com a 

literatura o uso desses medicamentos é classificado em: uso não licenciado 

(Unlicensed) e uso não indicado (Off-label) (CONROY et al., 2000; ‘t JONG et al., 

2002; DELL’ AERA et al., 2007; SHAH et al., 2007).  

O termo não licenciado geralmente refere-se àqueles medicamentos que 

apresentam modificação da forma farmacêutica aprovada para uso (ex. dispersões), 

formulação farmacêutica modificada sob uma licença de fabrico especial, novos 

medicamentos disponíveis sob uma licença de fabrico especial, compostos químicos 

utilizados como medicamentos, medicamentos utilizados antes da aprovação de uso 

ou importados. O termo não indicado comumente é considerado o uso dos 

medicamentos fora dos termos de aprovação de uso do produto, sendo referente à 

indicação, dose, idade, via de administração, contra-indicação e formulação 

(CONROY; McINTYRE; CHOONARA, 1999; CONROY, et al., 2000; CRAIG, 

HENDERSON, MAGEE, 2001; PANDOLFINI et al., 2002; CONROY; NEWMAN; 

GUDKA, 2003; DICK, et al., 2003; NEUBERT et al., 2004). 

De acordo com a ANVISA o uso não indicado compreende a prescrição do 

medicamento fora das especificações de uso estabelecidas pela indústria 

farmacêutica e aprovadas pela agência de fiscalização sanitária, ou seja, não 

constam informações de aprovação de uso na bula do produto (ANVISA, 2005a).  

Estudos concluídos ou realizados após a aprovação inicial podem ampliar o 

uso de medicamento para outra faixa etária, fase distinta da doença pra qual foi 

aprovada, ou até mesmo outra enfermidade. Uma vez comercializado o 

medicamento e não aprovadas as novas indicações, é possível que o médico queira 

prescrevê-lo, caracterizando dessa forma, o uso não indicado. Este tipo de 

prescrição é realizado por conta e risco deste profissional e pode caracterizar um 

erro médico, mas na maioria das vezes trata-se de uso essencialmente correto, 

apenas ainda não aprovado pela agência de fiscalização sanitária (ANVISA, 2005a). 
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Em suma, as definições de uso não licenciado e não indicado de 

medicamentos encontrados na literatura apresentam várias similaridades, contudo 

algumas diferenças cruciais, como por exemplo, a alteração na via de administração 

para alguns autores é considerada uso não licenciado (‘t Jong et al., 2001;‘t JONG, 

et al., 2002), para outros, uso não indicado (CONROY et al., 2000; CARVALHO et 

al., 2003; HELMS et al., 2005). Em adição, SANTOS et al. (2008) definiram 

medicamentos contra-indicados para uso em crianças como aqueles de uso não 

licenciado. 

Diante da ausência de uma definição comum entre os termos não licenciados 

e não indicados, torna-se difícil a comparação dos resultados obtidos em estudos de 

utilização de medicamentos entre os países. Sendo assim, Neubert et al. (2008), 

realizaram uma pesquisa denominada “Delphi Survey” para obter uma definição 

comum dos termos. Nesta pesquisa foi definido como uso não licenciado – uso de 

medicamento que não recebeu autorização de comercialização na Europa tanto para 

uso adulto ou pediátrico, e uso não indicado – uso do medicamento comercializado, 

porém, prescrito fora dos termos de licença referentes à: indicação, idade, dose, 

forma farmacêutica e via de administração.  

 

1.5  Regulamentações dos medicamentos utilizados em crianças 

1.5.1 Food and Drugs Administration (FDA) 

 A FDA corresponde à agência de proteção integral ao consumidor mais antiga 

do governo federal dos Estados Unidos. Suas origens referem-se à realização de 

análises químicas em produtos agrícolas em 1848. No início do século XX vários 

soldados americanos vieram a óbito devido a adulteração da quinina, além disso 

muitas crianças foram expostas a alimentos contaminados originando casos de 

intoxicações. Devido a isto, as funções de regulamentação de alimentos e 

medicamentos neste país iniciaram-se em 1906 através da criação da lei Pure Food 

and Drugs act, que proibia o comércio interestadual de alimentos e medicamentos 

mal rotulados e adulterados (US-FDA). 
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Entretanto, em meados do mesmo século, aproximadamente 100 crianças 

faleceram devido ao elixir de sulfonamida. Os resultados negativos à farmacoterapia 

na população pediátrica originaram mudanças na regulamentação dos 

medicamentos, tais como a exigência de condução de estudos de toxicidade antes 

da comercialização ou distribuição dos medicamentos (BLUMER, 1999; WOO, 

2004). 

 Contudo, apenas após o episódio da teratogenicidade da talidomida em 1960, 

regulamentações mais rígidas sobre o teste de medicamentos entrou em vigor, tais 

como o requerimento de testes pré-clínicos conduzidos in-vitro e em animais (Fase 1 

– medicamentos são testados para estabelecer segurança e parâmetros 

farmacocinéticos; Fase 2 – os medicamentos são testados para analisar a eficácia 

terapêutica e dose; Fase 3 – estudos clínicos para garantir eficácia e segurança), e 

os testes clínicos em humanos (BLUMER, 1999; WOO, 2004). Embora se 

acreditasse que essas regulamentações aumentariam o acesso às informações dos 

medicamentos em relação às especificações de uso na população pediátrica, isso 

não aconteceu.  

Dessa forma, a FDA introduziu medidas para ampliar o conhecimento sobre a 

utilização de medicamentos em crianças e alterar a rotulagem propiciando melhores 

informações sobre a dose adequada na prescrição, utilização e segurança dos 

medicamentos. Dentre estas medidas encontram-se a introdução e a definição de 

uma faixa etária pediátrica descrita na seção da literatura em 1979, denominada 

Pediatric rule da FDA. Esta regra entrou em vigor em abril de 1991, e orientou a 

indústria farmacêutica responsável pelo desenvolvimento de medicamentos 

passíveis de ser utilizados em crianças a estudá-los na população pediátrica, de 

modo a tornar acessível informações sobre efetividade, eficácia e segurança dos 

mesmos, e assim permitir indicação pediátrica adequada (DUARTE; FONSECA, 

2008). 

Além da medida adotada acima, em 1994 a FDA permitiu, em alguns casos 

isolados, que os dados referentes à eficácia dos medicamentos em adultos fossem 

utilizados em crianças, desde que o curso da doença a ser tratada e os efeitos do 

medicamento sejam suficientemente semelhantes em adultos e crianças. Contudo, o 

mesmo não se aplica à avaliação da segurança dos medicamentos para crianças, 
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uma vez que estes poderão ser mais ou menos tóxicos nesta população (US-FDA, 

1994). 

Outra medida importante direcionado ao processo de desenvolvimento de 

medicamentos pediátrico é a Pediatric Exclusivity Provision, uma lei que garante à 

indústria farmacêutica que desenvolve medicamentos específicos para uso em 

crianças, proteção de patente adicional de seis meses. Com a publicação da 

legislação Best Pharmaceuticals for Children Act (BPCA), a lei foi estendida aos 

medicamentos não protegidos por patente e para aqueles em que não existe 

interesse da indústria farmacêutica em realizar ensaios em pediatria (US-FDA, 1997, 

2001; ROBERTS et al., 2003). 

Esta legislação tem permitido aumento na realização dos ensaios clínicos em 

crianças, de forma a obter informações que sustentem as indicações terapêuticas, 

combatendo o uso de medicamentos não licenciados e não indicados. Além disso, 

um dos objetivos alcançados foi a melhora da informação sobre o uso de 

medicamentos pediátricos protegidos e não protegidos por patente. No entanto, 

menos da metade dos estudos pediátricos submetidos à FDA, entre 1998 e 2004, 

para obtenção da Pediatric Exclusivity Provision foram publicados em revistas 

científicas biomédicas (BENJAMIM et al., 2006). Este fato dificulta o acesso da 

equipe de saúde às novas informações obtidas para população pediátrica em 

produtos antes aprovados apenas para uso adulto. 

Outro estudo avaliou a eficácia das estratégias regulamentares na 

estimulação da investigação em pediatria, considerando todos os medicamentos 

com a Pediatric Exclusivity Provision entre 1998 e 2006, e concluiu que a 

distribuição por áreas terapêuticas mimetiza fielmente a disponibilização dos 

medicamentos no mercado para adultos. Desta forma, os autores sugerem que os 

medicamentos em regime de Pediatric Exclusivity Provision, com benefícios de 

exclusividade de mercado, não são aqueles mais utilizados em pediatria (BOOTS et 

al., 2007).  
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1.5.2 European Medicines Agency 

As iniciativas na Europa, para melhorar a situação insatisfatória dos 

medicamentos para crianças foram iniciadas há mais de uma década, sendo 

chamada de European Paediatric Iniciative. Em 1997, a European Medicines Agency 

(EMEA) organizou uma mesa redonda para discutir a necessidade de melhorar as 

informações e o conhecimento europeu em relação aos medicamentos utilizados em 

crianças, e concluíram que havia necessidade de suporte legislativo para conceder 

incentivos à pesquisa (EMEA, 2007).  

Em novembro de 2001, o Comitê Farmacêutico da Comissão da Europa 

discutiu a problemática dos medicamentos pediátricos, levando à gênese do 

documento de consulta Better Medicines for Children – proposed regulatory actions 

in paediatric medicinal products (REFLECTION..., 2002). Este documento constitui o 

primeiro passo da Comissão da Europa, na resolução da situação insatisfatória 

relativa aos medicamentos pediátricos. 

O Regulamento Europeu relativo a medicamentos para uso pediátrico obteve 

o acordo final do Parlamento Europeu no dia 1º de junho de 2006, celebrado como o 

Dia Mundial da Criança. A Comissão da Europa reconheceu que a pesquisa 

relacionada com medicamentos especificamente adaptados à idade e à fase de 

desenvolvimento das crianças deveria ser encorajada e enquadrada em termos 

legislativos. Desta forma, foi aprovado em dezembro deste mesmo ano o Medicinal 

Products for paediatric uses (COMISSÃO EUROPÉIA (CE), 2006). 

O objetivo desta legislação é melhorar a segurança do uso de medicamentos 

em crianças na Europa, através da garantia de que estes sejam objeto de 

investigação de elevada qualidade, com intuito de obter informações sobre o uso na 

população pediátrica (DUARTE; FONSECA, 2008). Com esta medida regulamentar 

espera-se que as crianças na Europa passem a ter um acesso mais seguro às 

inovações terapêuticas, e também que sejam tratadas com medicamentos mais 

eficazes. 

Embora existam evidencias que tendem a resultar na melhora da 

padronização dos medicamentos na população pediátrica, as informações referentes 
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à extensão do uso não licenciado e não indicado ainda são escassas, especialmente 

em países em desenvolvimento como o Brasil. 

 

1.5.3 Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 A regulamentação de medicamentos no Brasil teve inicio com o decreto 9810 

de 1942, que aprovou o Regimento do Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina 

instituindo a Comissão de Biofarmácia e a de Revisão da Farmacopéia. Em 1953, 

cria-se o Ministério da Saúde e a regulamentação de medicamentos passa a ser 

realizada pelo Laboratório Central de Controle de Drogas e Medicamentos. Em 

1976, com a estruturação do Conselho Nacional de Saúde (CNS) funda-se a 

Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SVS) e as câmaras técnica do CNS, 

entre as quais, a de medicamentos que elaboravam as normas de regulamentação 

dos fármacos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE VIGILÂNCIA DE MEDICAMENTOS 

(SOBRAVIME), 1997).   

A Câmara Técnica foi substituída pela Comissão Nacional de Avaliação 

Técnica de Medicamentos (CONATEM) em 1986, e em 1993 a Comissão Técnica de 

Assessoramento de Assuntos de Medicamentos e Correlatos abriu perspectivas 

para reflexão sobre a necessidade de adotar medidas rigorosas para o registro de 

produtos novos e a retirada do mercado de produtos farmacêuticos sem eficácia e 

segurança estabelecidas (SOBRAVIME, 1997; SILVER, 1997). No dia 02 de 

dezembro de 1997, o Ministério da Saúde instituiu a segunda CONATEM para 

assessorar a SVS nos assuntos de segurança de uso de medicamento sobre as 

questões relacionadas à farmacovigilância e ao desenvolvimento de pesquisas 

clínicas com medicamentos (SOBRAVIME, 1997).  

Dessa forma, em 1997 surge a primeira legislação sanitária sobre pesquisa 

clínica, a Portaria n°911 da Secretaria Nacional da Saúde, que lista os documentos e 

procedimentos necessários para aprovação de protocolos de ensaios clínicos no 

Brasil (BRASIL, 1998b). Com a criação da ANVISA em 1999, esta passou a 

substituir a SVS no papel da regulação sanitária dos ensaios clínicos no Brasil, 

atribuindo a anuência e monitorização dos medicamentos à Gerência de 
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Medicamentos Novos, Pesquisa e Ensaios Clínicos (GEPEC) (NISHIOKA; SÁ, 

2006). 

 A pesquisa clínica no Brasil tem apresentado um grande crescimento nos 

últimos anos. Para realização de ensaios clínicos é necessário aprovação do 

protocolo de pesquisa pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) a 

qual avalia os aspectos éticos, e a autorização da ANVISA que avalia os aspectos 

metodológicos e científicos dos trabalhos. Das competências atribuídas à GEPEC 

destaca-se a análise dos pareceres conclusivos nos processos referentes ao registro 

de medicamentos novos e a autorização de projetos de pesquisa clínica a serem 

conduzidos no território nacional (NISHIOKA; SÁ, 2006).  

A avaliação do dossiê para registro é dividida em três partes: 1 – análise 

farmacotécnica que é realizada pelos próprios técnicos da ANVISA, em geral 

farmacêuticos; 2 – análises de eficácia e 3 – análises de segurança. As duas últimas 

etapas são realizadas através de estudo pré-clínicos e clínicos subdivididos em 

fases I, II, III, e eventualmente IV. As avaliações destas etapas dependem de 

consultores externos ad hoc escolhidos diretamente pela ANVISA, e que em geral 

são especialistas, pesquisadores e/ou professores universitários de reconhecida 

competência e que não apresentam conflitos de interesse (ANVISA, 2005b). Em 

adição, todos os estudos clínicos em andamento ou finalizados devem apresentar 

comprovante de registro da pesquisa clínica na base de dados do Registro Brasileiro 

de Ensaios Clínicos (ReBEC), ou pelo menos comprovante de submissão (BRASIL, 

2012).  

No dia 03 de maio de 2012, a diretoria colegiada da ANVISA adotou a 

consulta pública n°30, a qual propõe uma simplificação de anuências para as 

pesquisas clínicas no Brasil, que compreende análise simplificada para aquelas 

aprovadas na Europa, Estados Unidos, Japão ou Canadá. Este tipo de análise tem 

como objetivo reduzir pela a metade o tempo de autorização das pesquisas, que 

hoje compreende 180 dias (ANVISA, 2012b). Os resultados desta consulta pública 

ainda não foram divulgados pela agência. 

 Entretanto, a ANVISA, não apresenta uma regulamentação específica para 

registro e uso de medicamentos em crianças, como também não possui uma política 
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de estimulo à pesquisa clínica na população pediátrica. As raras exceções de 

estudos clínicos nesta população podem ser encontradas na oncologia pediátrica e 

no âmbito da imunização ativa (COSTA; REY; COELHO, 2009). Dessa forma, a 

autorização e o registro de medicamentos em crianças neste país são baseados em 

dados e informações de agências reguladoras de reconhecimento internacional.  

1.6 Estudos da utilização de medicamentos na população pediátrica 

Os estudos da utilização de medicamentos (EUM) podem ser classificados 

em diversas categorias (CROZARA, 2001), dentre elas: 

 Estudos de utilização incluindo a avaliação de oferta de medicamentos;  

 Estudos quantitativos de consumo de medicamentos; 

 Estudos sobre a qualidade da prescrição; 

 Estudos sobre hábitos da prescrição médica;  

 Estudos de cumprimento da prescrição médica, vigilância orientada a 

problemas específicos, planejamento, orçamento; 

 Estudos para avaliar o impacto de intervenções específicas.  

De acordo com a OMS, os EUM são importantes, pois dependendo da 

metodologia empregada, podem evidenciar os seguintes resultados (WHO, 2003, 

2004):  

 Descrição de padrões de uso de medicamentos;  

 Constatação de variações nos perfis terapêuticos no curso do tempo;  

 Avaliação dos efeitos de medidas educativas, informativas, reguladoras;  

 Estimativa do número de indivíduos expostos a medicamentos;  

 Detecção de doses excessivas, uso inadequado, doses insuficientes e 

utilização indiscriminada dos medicamentos;  

 Estimativa das necessidades de medicamentos de uma sociedade. 

Determinadas enfermidades em pacientes pediátricos exigem a utilização de 

medicamentos não licenciados ou não indicados para esse grupo específico de 

pacientes. Nestas situações cabe ao clínico recorrer a sua experiência médica e, 

muitas vezes prescrever fármacos adequando-os para as crianças. Dessa forma, 

neste processo a prescrição é baseada na dose, idade, indicação ou mecanismo de 

ação, mas a única opção é extrapolar estas variáveis de um paciente adulto, 
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tentando manter um procedimento racional (CHALUMEAU et al., 2000; RIORDAN, 

2000). 

Como mencionado anteriormente, os estudos clínicos de medicamentos em 

crianças são escassos. Dessa forma, uma ferramenta importante que pode ser 

utilizada para análise da utilização dos medicamentos na população pediátrica são 

os EUM, que compreendem uma corrente de estudos farmacoepidemiológicos, os 

quais apresentam uma visão global da utilização de medicamentos em uma 

determinada sociedade ou grupo específico de pacientes. Os EUM destina-se ao 

acompanhamento da comercialização, distribuição, prescrição, dispensação e uso 

dos medicamentos, com especial enfoque em suas consequências sanitárias, 

sociais e econômicas (WHO,1977). 

Os EUM são relativamente recentes, tendo suas primeiras abordagens 

descritas na literatura no início da década de 1960, sendo essas publicações 

relacionadas com o trágico episódio da talidomida. Speiers é reconhecido como 

pioneiro nesses estudos, ao analisar, na Escócia em 1960, a ingestão de talidomida 

por mães de crianças que nasceram apresentando focomelia (CASTRO, 2000). 

Com recursos de informatização e banco de dados contendo informações 

sobre a utilização de medicamentos, torna-se possível realizar EUM de qualidade. 

Os resultados obtidos de tais estudos são fundamentais para melhorar o acesso às 

informações terapêuticas medicamentosas, e apresenta como vantagens corrigir 

possíveis erros de prescrição e utilização inadequada, prevenir reações adversas, 

além de permitir a analise do perfil de utilização de medicamentos na população, 

auxiliando na gestão pública dos recursos destinados à saúde, principalmente 

voltados à aquisição dos medicamentos. 

Para a realização dos EUM, torna-se fundamental o acesso a banco de dados 

que possuem informações confiáveis e completas sobre a prescrição/utilização dos 

medicamentos. A utilização de sistemas informatizados apresenta vantagens como 

rapidez, custo reduzido para o desenvolvimento de pesquisa e a possibilidade de 

avaliar o consumo de medicamentos em número significativo de indivíduos que 

pertencem a uma população “real”, quando comparados aos estudos clínicos. 
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Dessa forma, o EUM torna-se uma importante ferramenta na análise de 

medicamentos em crianças, uma vez que os dados coletados podem identificar e 

padronizar terapias na população pediátrica, nortear o perfil das prescrições 

relacionadas à farmacoterapia baseada em evidências e desvendar novas opções 

de tratamento para uma determinada doença quando não há escolha farmacológica 

disponível. Em adição, estes estudos são observacionais e geralmente as crianças 

não ficam expostas a conflitos de interesse do pesquisador ou da instituição. Além 

disso, oferecem um panorama da terapêutica medicamentosa, permitindo visualizar 

problemas e buscar soluções para o tratamento farmacológico.  
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 Durante o período de estudo foi possível observar maior frequência de 

internação hospitalar no subgrupo criança. Os pacientes do sexo masculino 

predominaram em todos os subgrupos. O subgrupo lactente compreendeu os 

pacientes que permaneceram mais dias hospitalizados no HCFMRP-USP, sendo o 

subgrupo ATNH com menor período de hospitalização.  

A causa de internação hospitalar no HCFMRP-USP mais frequente esteve 

relacionada aos nascimentos no hospital. Em relação às morbidades, as doenças do 

trato respiratório foram as mais frequentes, entre elas, doenças dos brônquios e 

pneumonias. Entretanto, ao analisar os subgrupos foi possível observar diferenças 

entre os motivos de internação, em especial no subgrupo criança, o qual dentre as 

causas mais frequentes encontraram-se as epilepsias e síndromes epilépticas 

sintomáticas definidas por sua localização, e a epilepsia não especificada.  

 O centro obstétrico representou a unidade hospitalar com maior número de 

atendimentos à população pediátrica, seguido das unidades seção de enfermagem, 

ginecologia e obstetrícia e unidade de atendimento pediátrico da unidade de 

emergência. Em relação aos subgrupos, o pré-termo teve como o principal local de 

internação a unidade de terapia intensiva da seção de enfermagem, nos subgrupos 

ATNH e ATNNH houve predominância no centro obstétrico e seção de enfermagem, 

respectivamente, e nos subgrupos lactente e criança a principal porta de entrada do 

hospital foi a unidade de emergência. 

 Em relação às Afar prescritas às crianças hospitalizadas foi possível observar 

que: 

 As Afar mais utilizadas pela população do estudo estiveram 

relacionadas aquelas que devem ser administradas a crianças recém-

nascidas logo após o nascimento, tais como: fitomenadiona solução 

injetável, nitrato de prata solução oftálmica, vacina hepatite B.  

 A via de administração endovenosa foi indicada para a maioria dos 

pacientes quando comparadas a outras vias. Entretanto, a via oral 

apresentou maior frequência de administração. 

 



91 

 

 

O grupo ATC agentes infecciosos de uso sistêmico apresentou o maior 

número distinto de princípios ativos e Afar, e, em adição, foram prescritos ao maior 

número de pacientes, sendo também, mais frequentes nas prescrições quando 

comparados às Afar de outros grupos ATC. 

Classificação de uso das Afar de acordo com as agências de fiscalização 

ANVISA e FDA: 

 A quantidade de Afar de uso licenciado/indicado tanto na ANVISA 

quanto na FDA foram superiores em relação ao uso não licenciado 

e não indicado.   

 A quantidade de Afar de uso não licenciado - registro e não 

indicado foi superior na análise de dados da FDA quando 

comparado com a ANVISA.  

 De acordo com a ANVISA e FDA a média de Afar de uso 

licenciado/indicado por paciente foi significativamente superior às 

classificadas em uso não licenciado – registro, uso não indicado e 

uso não licenciado – dispersão. 

 De acordo com a ANVISA e FDA o subgrupo criança apresentou o 

maior número de Afar classificadas como uso não licenciado – 

registro. Entretanto, os subgrupos pré-termo e ATNNH 

apresentaram maior proporção de Afar de uso não licenciado – 

registro de acordo com a ANVISA e FDA, respectivamente. 

 O subgrupo pré-termo apresentou proporcionalmente maior 

número de Afar classificadas como uso licenciado/indicado na 

análise da ANVISA, enquanto que na FDA este resultado foi 

referente ao subgrupo ATNH.  

 A proporção de Afar classificadas como uso não indicado foi 

superior no subgrupo criança tanto na análise realizada nos dados 

da ANVISA quanto do FDA. 

 A média de Afar de uso não indicado por paciente foi 

significativamente superior na ANVISA quando comparada à FDA. 
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 De acordo com a ANVISA os subgrupos ATNNH e lactente 

apresentaram média de Afar de uso licenciado/indicado por 

paciente significativamente superior aos subgrupos ATNH e 

criança. 

 O subgrupo ATNH apresentou significativamente menor média de 

Afar de uso não indicado quando comparados aos outros 

subgrupos na análise realizada nos dados da ANVISA. Na análise 

do FDA estes resultados estiveram relacionados aos subgrupos 

ATNH e criança. 

 

Distribuição dos pacientes de acordo com a classificação de uso das Afar: 

 A quantidade de pacientes que tiveram ao menos uma Afar de uso 

não licenciado – registro foi superior na FDA quando comparado a 

ANVISA. 

 A quantidade de pacientes que tiveram a prescrição de ao menos 

uma Afar de uso não indicado foi superior na ANVISA quando 

comparada a FDA. 

 A quantidade de pacientes que tiveram a prescrição de ao menos 

uma Afar de uso licenciado/indicado foi superior na análise da 

ANVISA quando comparado ao FDA. 

 O subgrupo lactente teve a maior proporção de pacientes utilizando 

Afar de uso não licenciado – registro de acordo com a ANVISA, 

sendo este resultado referente ao subgrupo ATNH pela FDA. 

 O subgrupo criança teve a maior proporção de pacientes utilizando 

Afar de uso não indicado de acordo com a ANVISA, enquanto que 

na FDA este resultado esteve relacionado ao subgrupo lactente. 

 

Distribuição e classificação das Afar de acordo com o sistema ATC: 

 Os grupos ATC com maior proporção de Afar de uso não licenciado 

– registro foram: sistema nervoso de acordo com a ANVISA e 

dermatológicos com a FDA. 
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 O grupo ATC com maior número de Afar de uso não indicado foi o 

sistema nervoso tanto na ANVISA quanto na FDA. Entretanto, a 

maior proporção de Afar de uso não indicado de acordo com a 

ANVISA e a FDA foram respectivamente nos grupos sistema 

geniturinário hormônios sexuais e sistema cardiovascular. 

 A maior proporção de pacientes utilizando Afar de uso não 

licenciado – registro foram nos grupos ATC sistema nervoso pela 

ANVISA e órgãos sensoriais pelo FDA. 

 A maior quantidade de pacientes utilizando Afar de uso não 

indicado foi no grupo ATC sistema nervoso pela ANVISA e FDA. 

Entretanto, a maior proporção de pacientes com prescrição de ao 

menos uma Afar de uso não indicado foram nos grupos ATC 

sistema geniturinário e hormônios sexuais, e sistema 

cardiovascular de acordo com a ANVISA e FDA, respectivamente. 

 As Afar do grupo ATC sistema cardiovascular necessitou de 

adaptação de formulações de uso adulto para uso pediátrico num 

maior número de pacientes quando comparado aos outros grupos 

terapêuticos. 

Como pode ser observado existe uma diferença discrepante entre as 

informações de aprovação e indicação entre as agências de fiscalização sanitária 

analisadas no presente estudo. Devido a ANVISA não apresentar uma 

regulamentação específica para registro e uso de medicamentos em crianças, e a 

autorização e o registro de medicamentos em crianças no Brasil serem baseados 

em dados e informações de agências reguladoras de reconhecimento internacional, 

era esperado que o índice de Afar de uso licenciado – registro e indicado fosse 

superior nesta agência quando comparado à FDA.  

Contudo, embora a ANVISA se fundamente em mais de uma agência de 

reconhecimento internacional para aprovação e indicação das Afar, e apesar da 

introdução de medidas pela FDA para ampliar o conhecimento sobre a utilização de 

medicamentos em crianças, a quantidade de Afar sem indicação de uso nesta 

população permanece elevada.  
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Além disso, vale ressaltar a falta de um consenso sobre a classificação de 

uso das Afar entre os países, o que dificulta na comparação dos resultados das 

pesquisas realizadas. A falta de padronização dos termos e consequentemente das 

pesquisas podem subestimar ou superestimar os resultados encontrados 

desvinculando da realidade atual da utilização dos medicamentos em crianças. 

Dessa forma, este trabalho enfoca a necessidade em se estabelecer um 

consenso sobre a classificação de uso dos medicamentos na população pediátrica, 

além de enfatizar a necessidade da realização de ensaios clínicos nesta população, 

uma vez que houve um elevado número de Afar com informações de uso apenas na 

população adulta, porém, sendo utilizadas em crianças. 
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