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Resumo
Objetivo – Avaliar o conhecimento e relevância do tema para a prática profissional de um grupo de 100 enfermeiros de Hospitais e
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do interior paulista. Métodos – O projeto foi realizado, após aprovação no Comitê de Ética da Uni-
versidade Paulista – UNIP, sob protocolo nº 035/08. A coleta de dados foi realizada através de um questionário contendo 7 questões fe-
chadas, 2 abertas e 1 relacionada, aplicados em seus respectivos locais de trabalho. Resultados – Demonstram que, apesar de 96% dos
enfermeiros, considerarem o tema relevante, apenas 32% dos entrevistados em Hospitais e 48% em UBS’s conceituaram corretamente
Interação Medicamentosas (IMs), 72% consideraram insuficiente o conteúdo sobre o tema oferecido durante a graduação, (30% e 32%
dos hospitais e das UBS’s, respectivo) seguem critérios próprios de aprazamento e orientação de posologia de medicamentos (22% e
24% dos hospitais e UBS’s, respectivos) afirmaram ter vivenciado intercorrências por IMs. Porém ao descrevê-las, confundiram com
reações alérgicas. Conclusão – É que apesar dos enfermeiros das UBS’s apresentarem maior grau de conhecimento em relação aos dos
Hospitais, ambos estão despreparados para assumirem todas as responsabilidades que lhes são atribuídas relacionadas ao processo de
medicação, devido ao conhecimento insuficiente sobre o tema proposto.

Descritores: Reações adversas; Interações medicamentosas; Conhecimento farmacológico; Enfermeiros

Abstract
Objective – To assess the knowledge and importance of the topic for the professional practice of a group of 100 nurses from hospitals
and Basic Health Units (BHU) in São Paulo. Methods – The project was conducted after approval by the Ethics Committee of the Uni-
versidade Paulista – UNIP, under protocol number 035/08. Data collection was conducted through a questionnaire containing 7 questions
closed, 2 open and 1 related applied in their respective workplaces. Results – despite 96% of nurses consider the subject relevant, only
32% of respondents in hospitals and 48% in BHU’s conceptualized properly Interaction Drug (IDs), 72% considered insufficient content
on the topic offered during graduation (30% and 32% of hospitals and BHU’s, its) follow their own criteria for scheduling guidance and
dosage of medication (22% and 24% of hospitals and BHU’s, respective) reported having experienced complications by IMs. Conclu-
sions – is that despite of BHU’s nurses have a higher degree of knowledge regarding the Hospitals, both are unprepared to assume all
the responsibilities assigned to them regarding the process of medication due to insufficient knowledge about the theme.

Descriptors: Adverse reactions; Drug interactions; Pharmacologic knowledge; Nurses

Introdução
O uso de medicamentos é uma prática que acompa-

nha a evolução da humanidade e o foco de estudos.
Esse interesse é devido não somente aos efeitos benéfi-
cos, mas principalmente pelos efeitos perniciosos que
muitos medicamentos apresentam. O conhecimento
dos mecanismos pelos quais as reações adversas ocor-
rem é o grande desafio dos profissionais da área da
saúde1.

O conceito de Interação Medicamentosa (IM) re-
fere-se à ação que influencia de forma recíproca a
atividade de fármacos entre si, e também entre esses,
e outras substâncias tais como: alimentos, álcool,
fumo, poluentes, drogas de abuso ou qualquer princí-
pio ativo capaz de alterar seu efeito primário, poten-
cializando ou inibindo sua ação, quando da adminis-
tração concomitantemente2.

Os mecanismos das IMs dividem-se em dois grupos:
interação farmacodinâmica, onde a presença de um
medicamento altera a capacidade do outro de interagir

com seu sítio de ação e interação farmacocinética, na
qual as etapas de absorção, distribuição, metabolização
e excreção podem sofrer alterações1.

As consequências das IMs aos pacientes são inúme-
ras. As IMs podem levar à ineficácia da terapia farma-
cológica, favorecer reações adversas, causar sequelas
de tratamento ou evoluir para o óbito em casos mais
graves3.

Dados epidemiológicos apontam um percentual de
aproximadamente 2% de reações adversas em pacientes
hospitalizados, 7% em acompanhamentos ambulato-
riais e 22% para pacientes em tratamento domiciliar,
estas reações têm relação direta com interações farma-
cológicas, já descritas e que poderiam ser evitadas por
um aconselhamento adequado sobre a posologia dos
medicamentos2.

O conhecimento farmacológico insuficiente, pelos
profissionais envolvidos com o cuidar na saúde, ex-
põe os pacientes a inúmeros riscos. Os profissionais
de enfermagem são os responsáveis pelo preparo e
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administração de medicamentos. O enfermeiro tem
o dever de orientar toda equipe de enfermagem em
relação aos possíveis efeitos das drogas e monitorar
as respostas dos pacientes em relação às mesmas,
tem ainda, segundo o regulamento da profissão,
como atribuição privativa, a prescrição de alguns
medicamentos protocolados pelos programas de
saúde.

Para que os procedimentos de enfermagem, relacio-
nados aos medicamentos, sejam seguros faz-se neces-
sário o conhecimento sobre todos os aspectos e fases
envolvidas no processo de administração e efeito dos
medicamentos. A identificação de falhas na formação
profissional e carência de cursos de reciclagem profis-
sional são aspectos de relevância para evitar a ocor-
rência de IMs4-5.

Esse estudo buscou avaliar o grau de conhecimento
de enfermeiros dos Hospitais e Unidades Básicas de
Saúde (UBS) do interior paulista em relação às intera-
ções medicamentosas e a relevância do tema para a
prática desses profissionais.

Métodos
O estudo foi realizado em 2 hospitais particulares

de médio porte e 20 UBS’s, no interior do Estado de
São Paulo. Participaram do estudo um total de 100
enfermeiros, sendo 50 dos Hospitais e 50 das UBS’s,
de ambos os sexos, sem limite de idade ou tempo de
graduação, com ou sem especialização desde que

devidamente registrados no COREN/SP e após assi-
natura do Termo de Consentimento Livre e Esclareci-
mento (TCLE). A amostragem foi realizada por adesão
de toda população que concordou voluntariamente
em participar.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Uni-
versidade Paulista, Campus Indianópolis – SP, através
do protocolo n° 035/08.

O instrumento utilizado para coleta de dados foi
um questionário com 7 questões fechadas, 2 abertas
e 1 relacionada, elaborado pelos autores, sendo com-
posto por um total dez questões. O questionário estava
dividido em duas partes; a primeira parte, abordava
dados gerais: sexo, idade, local de trabalho, tempo
de formação; a segunda parte, questões referentes ao
conhecimento teórico, formação profissional e apli-
cação prática do conhecimento em relação às IMs
(Figura 1). Os resultados foram analisados utilizando
o programa Excel 2007, demonstrados através de grá-
ficos e tabelas.

Resultados
A partir da análise dos resultados constatou-se a

predominância do sexo feminino na população total
(82%), com média de idade de 30 anos e tempo mé-
dio de formação em enfermagem de 4 anos nos Hos-
pitais. Nas UBS’s a média de idade foi de 34 anos e
tempo médio de formação em torno de 7 anos (Grá-
ficos 1, 2 e 3).

Figura 1. Questionário aplicado aos enfermeiros de hospitais e UBS’s do interior paulista, sobre IMs

Questionário

1. De forma objetiva, o que você entende por interação medicamentosa?

2. A responsabilidade em relação a interação medicamentosa deve ser de qual profissional?
   (   ) médico          (   ) farmacêutico clínico          (   ) enfermeiro

3. Que tipo de interação você conhece?
   (   ) entre fármacos          (   ) fármacos/alimentos          (   ) fármacos/substâncias (álcool, drogas ilícitas, etc.)

4. O tema é relevante para a área de enfermagem?
   (   ) sim          (   ) não

5. Durante a graduação o conteúdo em relação à interação medicamentosa foi:
   (   ) suficiente          (   ) insuficiente          (   ) não foi abordado

6. Já recebeu algum tipo de treinamento (palestra, curso, congresso) da instituição onde trabalha em relação
ao tema?

   (   ) sim          (   ) não

7. Já participou ou procurou por iniciativa própria curso/palestra/congresso sobre o tema?
   (   ) sim          (   ) não

8. Os horários das prescrições/orientações de receitas são colocadas “segundo”:
   (   ) protocolo da instituição          (   ) seu critério

9. Vivenciou intercorrências devido à interação medicamentosa? No caso da resposta afirmativa, qual?
   (   ) sim          (   ) não

10. Dê sua opinião ou sugestão em relação ao tema e como podemos melhorar o serviço de enfermagem
nesse contexto.
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Gráfico 1. Distribuição dos participantes do estudo segundo ao sexo

Gráfico 2. Distribuição dos participantes do estudo segundo a média
de idade

Nos relacionados a conduta profissional dos en-
fermeiros em relação as IMs, os profissionais, de
ambos os locais de trabalho, concordaram que todos
os profissionais, envolvidos na medicação (médicos,
enfermeiros e farmacêuticos), são responsáveis pelas
IMs (questão 2, 54%); bem como que esse é um
tema relevante para prática da enfermagem (questão
4, 96%), sendo que mais da metade dos entrevista-
dos relataram que o conteúdo sobre o tema IMs du-
rante a graduação foi insuficiente (questão 5, 72%)
(Gráfico 4).

Gráfico 3. Distribuição dos participantes do estudo segundo o tempo
médio de formação

Em relação as questões 1 e 3 que abordavam aspec-
tos conceituais sobre as IMs. Apenas 32% dos enfer-
meiros de hospitais conceituaram corretamente IM e
48% dos de UBS, sendo que quando questionados so-
bre os tipos de IMs, 32% dos enfermeiros de hospitais
e 50% dos de UBS relataram conhecer todos os tipos
(Gráfico 4).

As questões 6 e 7 abordavam a complementação do
conhecimento através de treinamentos e cursos, 26%
dos enfermeiros de Hospitais, participaram de treina-
mentos e cursos ministrados pela instituição e 44%
buscaram por iniciativa própria complementação e
atualização do conhecimento fora das suas instituições
de trabalho. Nas UBS’s esses números foram drastica-
mente menores 16% receberam treinamentos e cursos
pelas instituições e apenas 20% buscaram complemen-
tar o conhecimento por iniciativa própria (Gráfico 4).

A relação entre o conhecimento teórico e a prática
foi abordada na questão 8, relacionada ao aprazamento
das prescrições médicas/orientações de receitas, em
média 30% dos profissionais entrevistados afirmaram
seguir critérios próprios de avaliação na definição dos
horários (Gráfico 4). 

Somente 22% dos enfermeiros atuantes nos Hospitais
afirmou ter vivenciado algum tipo de intercorrência por
IMs, enquanto que nas UBS’s 24% dos profissionais fi-

Gráfico 4. Frequencia de respostas as questões abordadas no questionário, dados comparativo entre os profissionais de enfermagem de Hospitais
de UBS’s



zeram à mesma afirmação. Nenhum desses profissionais
descreveu qual o tipo de intercorrência (Gráfico 4).

A questão 10 buscava a opinião e sugestões dos pro-
fissionais. Para 42% dos enfermeiros que atuam nos
Hospitais e 54% daqueles que atuam nas UBS’s a edu-
cação continuada é a forma mais efetiva de melhorar a
assistência de enfermagem no contexto que envolve as
IMs (Gráfico 4).

Discussão
As IMs ocorrem quando medicamentos são adminis-

tração concomitante a outros medicamentos, alimentos
ou substâncias químicas capazes de alterar sua resposta
farmacológica6-7.

Os efeitos decorrentes das IMs podem ser benéficos,
quando resultam em diminuição de efeitos indesejados,
aumentam a eficácia do tratamento farmacológico ou
torna possível a redução das doses com diminuição dos
efeitos tóxicos de certos medicamentos. Podem tornar-
se prejudiciais quando comprometem a eficácia tera-
pêutica, potencializam efeitos tóxicos ou acarretam rea-
ções adversas (REA) de diferentes graus de gravidade,
levando ao aumento do tempo de hospitalização e ex-
pondo o paciente a riscos evitáveis e desnecessários6-7.

As IMs não só causam a hospitalização, como tam-
bém prolongam o tempo de internação. Elas contri-
buem significativamente para a morbidade e custos
adicionais para o sistema da saúde. A maioria das IMs
tem causa dose-dependente e comumente são ocasio-
nadas por drogas conhecidas, sendo efeitos comuns
rabdomiólise e arritmias8.

Existem populações mais susceptíveis as IMs, entre elas
a de pacientes com diminuição de função renal. Em es-
tudo sobre IMs e função renal concluiu-se que drogas hi-
drossolúveis, são mais propícias a causar danos, nessas
condições, e que a capacidade de diferentes equações
para calcular a taxa de filtração glomerular, ou depuração
da creatinina estimada, pode prever riscos de IMs9-10.

O processo de administração de medicamentos está
diretamente ligado à equipe de enfermagem, cabendo
ao enfermeiro tanto o aprazamento como a orientação
de posologia desses medicamentos no pós-alta. Na rea-
lidade das UBS’S/PSF a situação vai mais além, pois
nas atribuições do enfermeiro no PSF está incluso, se-
gundo o Ministério da Saúde, com respaldo na Lei nº
7498 de 25 de junho de 1986 que regulamenta o exer-
cício da enfermagem no Brasil no seu art. 8 I, línea c, a
prescrição de medicamentos desde que sejam estabe-
lecidos em programas de Saúde Pública e em rotina
aprovada pela instituição de saúde16,11.

Estudo realizado no município de Palmas com 25 en-
fermeiros do PSF concluiu que 66% dos enfermeiros
não se sentiam tecnicamente capazes de exercer ativi-
dades como, prescrição de medicamentos, referindo
como justificativa o preparo técnico inadequado, adqui -
rido tanto na sua formação acadêmica como nas atua-
lizações e complementações de conhecimentos que
buscaram após a graduação6,11. Esse fato também foi
evidenciado pelo presente estudo, sendo que realmente

a grade curricular do curso de enfermagem contempla
por 1 semestre a disciplina de farmacologia, porém não
apresenta nenhuma disciplina relacionada às IMs.

Nesse estudo observou-se que apesar da maioria dos
enfermeiros 96%, terem considerado o tema IMs rele-
vante para a prática de enfermagem, não conseguiram
conceituar corretamente o que são IMs, essa falta do
conceito pode levar à impossibilidade de avaliação e
conduta correta frente a uma IM. 

A atualização e complementação dos conhecimentos
em relação ao tema foram disponibilizadas a 26% dos
enfermeiros nos Hospitais e 16% nas UBS’s pelas insti-
tuições nas quais trabalham. Enquanto que 44% nos
Hospitais e 20% nas UBS’s buscaram essas atualizações
e complementações por iniciativa própria. Este fato vai
na contramão da Resolução Nacional de Educação, que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação de Enfermagem, quando diz que “A for-
mação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profis-
sional dos conhecimentos requeridos para o exercício
das seguintes competências e habilidades gerais”12.

A falta de conhecimento é apontada como fator pre-
ponderante nos erros de medicação. Estudos apontam
à necessidade de rever os conhecimentos farmacológi-
cos dos enfermeiros, já que esse profissional é a principal
fonte de informações para os demais membros na equipe
de enfermagem (auxiliares e técnicos), exercendo assim
sua função de educador e líder da equipe13-14.

As orientações aos pacientes e familiares tanto em
Hospitais no pós-alta e nas UBS’s pós-consulta são na
maioria das vezes realizadas pelos enfermeiros, já que
nem sempre é possível contar com farmacêutico clínico
disponível para essa tarefa. Sendo assim o que foi cons-
tatado em outros estudos é que tais orientações são
realizadas em condições precárias nos Hospitais, ou
seja, sem locais apropriados, com informações incom-
pletas, de forma sucinta e rápida, geralmente apenas
com a leitura do receituário e com orientação de manter
os horários utilizados durante a internação15-16.

Nas UBS’s as condições não são diferentes, um estudo
realizado em 2008 na cidade de Juiz de Fora-MG, ana-
lisou o perfil da assistência farmacêutica na atenção
primária do SUS e concluiu que mesmo quando existe
a presença do farmacêutico clínico nas unidades, a
orientação é deficiente já que o modelo de assistência
que predomina é o curativo, cujo foco central é a con-
sulta médica16.

No presente estudo, foi observado que 30% dos en-
fermeiros usam critérios próprios de avaliação para
aprazamento das prescrições ou orientações das receitas
médicas, os demais seguem os protocolos de horários
pré-estabelecidos pelas instituições onde atuavam.

O conhecimento insuficiente leva também a um pla-
nejamento da assistência de enfermagem em relação
aos horários de medicação equivocados, pois como
acontece em grande parte das instituições, sejam elas
Hospitais ou UBS’s, existe a cultura da padronização
dos horários de administração, não priorizando os re-
sultados terapêuticos6,16.
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Estudo realizado com 65 prontuários em uma unidade
de terapia intensiva de Fortaleza, em 2003, que analisou
o planejamento de horários, identificou que ocorreram
40 associações questionáveis devido à sua importância
clínica14.

No que se refere à identificação das possíveis inter-
corrências relacionadas às IMs, dos 32% dos enfer-
meiros dos Hospitais que conceituaram corretamente
IMs, 18,5% afirmaram ter vivenciado algum tipo de
intercorrência por IMs, contudo ao descreverem tais
intercorrências 100% não especificaram o tipo de in-
teração ou os medicamentos envolvidos. Os resultados
nas UBS’s foram que, dos 48% que conceituaram cor-
retamente, 29% afirmaram ter vivenciado algum tipo
de intercorrência por IMs, porém na descrição das
mesmas, 4,1% não especificaram o tipo de interação
ou os medicamentos envolvidos, 4,1% especificaram
os medicamentos e não o tipo de interação, 8,3% des-
creveu reação alérgica com IMs, 12,5% não fizeram
nenhum relato.

Curiosamente dos 68% enfermeiros dos Hospitais que
não conceituaram corretamente IMs, 23,5% afirmaram
ter vivenciado intercorrências por IMs, sendo que 50%
não especificaram o tipo de interação ou medicamentos
envolvidos, o restante descreveu reação alérgica como
IMs. Nas UBS’s daqueles que não conceituaram corre-
tamente IMs 52%, 19,2% afirmaram ter vivenciado al-
gum tipo de intercorrência por IMs, desses 40% não es-
pecificaram o tipo ou medicamentos envolvidos, 40%
descreveram reação alérgica como IMs e 20% não fize-
ram nenhum relato. Esses dados apontaram não só a di-
ficuldade dos profissionais em identificar RA por IMs,
como também a confusão entre os conceitos de IMs e
reação alérgica ou de hipersensibilidade.

Como finalização da pesquisa foi solicitado aos pro-
fissionais participantes, soluções para melhorar a assis-
tência de enfermagem no contexto do tema IMs. Nos
Hospitais 42% apontaram a educação continuada como
a principal ferramenta para suprir as deficiências de
conhecimento, 28% indicou que devem melhorar a
grade curricular nas instituições de ensino e 14% con-
cordaram que a comunicação entre a equipe de saúde
é um meio de melhorar o serviço de enfermagem, os
demais não opinaram. Nas UBS’s a educação conti-
nuada foi apontada pela maioria 54%, como a forma
mais eficaz de melhorar a assistência de enfermagem,
enquanto que 24% consideraram que a grade curricular
precisa ser melhorada e 12% sugeriram que a comuni-
cação entre a equipe de saúde deve ser mais efetiva.

Outros estudos destacam a educação continuada,
melhor entrosamento entre a equipe de saúde, revisão
no curriculum do curso de enfermagem das universi-
dades brasileiras, ressaltando ainda a participação da
entidade científica da enfermagem ABEn e dos sistemas
COFEN e CORENs, como fatores indispensáveis para
atingir maior qualidade no serviço de enfermagem pres-
tado, a fim de suprir as necessidades educacionais dos
profissionais em relação ao tema proposto11-15.

Nesse cenário é de extrema importância que os en-

fermeiros da saúde pública e privada, reflitam a res-
peito das responsabilidades que lhes são atribuídas,
no sentido de não considerar a administração, pres-
crição ou orientação de medicamentos apenas como
mais uma tarefa atribuída ao enfermeiro, mas sim uma
atividade que necessita de conhecimentos técnicos
mais aprofundados em farmacologia, e mais precisa-
mente em IMs, como também os mecanismos pelas
quais ocorrem, para que tenham condições de reali-
zarem uma avaliação criteriosa ao desempenhar suas
funções, priorizando assim principalmente a segurança
do paciente.

Conclusão
O cenário descrito acima demonstra que mesmo con-

siderando a relevância do tema, o enfermeiro está des-
preparado para lidar com as IMs, pois não possui co-
nhecimento necessário para planejar horários de
medicamentos, orientar pacientes e familiares em rela-
ção à continuidade do tratamento farmacológico e
ainda prescrever, mesmo que através de protocolos,
medicamentos. O profissional também precisa se cons-
cientizar das suas limitações e buscar formas de suprir
suas necessidades de formação profissional.
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