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RESUMO – A metodologia Dáder de Acompanhamento Farmacoterapêutico define Resultados 
Negativos relacionados à Medicação (RMN) como a mudança do estado de saúde do paciente devido 
ao uso de medicamentos, analisando a Necessidade, Efetividade e Segurança. Cabe ao profissional 
farmacêutico, em apoio a equipe de saúde, a atuação interventiva com o objetivo de modificar alguma 
característica do tratamento realizado pelo paciente. Este trabalho busca a identificação de RMN’s no 
protocolo de tratamento da Hiperfosfatemia de pacientes atendidos pelo projeto extensionista 
“Acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes insuficientes renais crônicos que realizam 
hemodiálise na NEFROMED” (GARABELI, 2011). Esse protocolo, segundo a Portaria nº 225 de 10 de 
Maio de 2010, é encontrado em mais de 95% dos pacientes com Insuficiência Renal Crônica em fase 
avançada. A partir dos dados coletados por Garabeli (2011), foi realizada a identificação dos 
potencias resultados negativos desse protocolo farmacoterapêutico a partir dos conceitos propostos 
pela metodologia Dáder . As análises realizadas evidenciaram que a não adesão à terapêutica e o 
não cumprimento de orientações nutricionais são Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM) 
que desencadeiam o surgimento da Inefetividade do carbonato de cálcio (RMN). A Insegurança 
ocorre devido a reação adversa de obstipação provocada pela administração deste medicamento e 
ao alto risco de aparecimento do quadro de hipercalcemia. As Intervenções Farmacêuticas podem 
contribuir para com a equipe multiprofissional para resolver ou prevenir os RMN’s, preservar ou 
melhorar os resultados positivos obtidos e assessorar ou instruir o paciente para uma otimização na 
utilização dos seus medicamentos, visando promover uma maior qualidade de vida aos pacientes 
submetidos à terapia dialítica 
 
PALAVRAS CHAVE – Hiperfosfatemia. Resultados Negativos relacionados à Medicação (RNM). 
Carbonato de cálcio. 
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Introdução 
 
Atualmente a classificação e o estadiamento da Doença Renal Crônica (DRC) se baseia no 

estudo proposto em 2002 pelo grupo de trabalho Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
(K/DOQI) da National Kidney Foundation (NFK) e se caracteriza pela lesão presente por um período 
de três ou mais meses (com ou sem alteração da taxa de filtração glomerular), evidenciada por 
anormalidades histopatológicas ou de marcadores de lesão renal. Em casos críticos, quando a Taxa 
de Filtração Glomerular chega a valores inferiores a 15 mL/min o paciente perde o controle das ações 
internas proporcionadas pelos rins, como a excreção de metabólitos, a manutenção da concentração 
dos eletrólitos e o volume dos fluídos, caracterizando o quadro clínico de Insuficiência Renal Crônica 
(IRC); (ANAIZI, 2012).  

Neste estágio, as opções de terapia compreendem a diálise peritoneal ou hemodiálise, para 
retirada de solutos tóxicos, e o transplante renal (ROMÃO JÚNIOR, 2004). Durante a fase dialítica, se 
torna necessário a implantação de protocolos especiais para controle de anormalidades ocasionadas 
pela DRC, que incluem avaliação clínica e laboratorial sistemática, a introdução de medidas não 
farmacológicas e a utilização de medicamentos. 

Visando contribuir com a equipe de saúde na adesão, efetividade e segurança da 
farmacoterapia prescrita, o Farmacêutico, através da Atenção Farmacêutica, pode detectar 
Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM), para a prevenção e resolução de Resultados 
Negativos relacionados à Medicação (RNM).  

Segundo Dáder (2007), Resultados Negativos relacionados à Medicação podem ser 
definidos como a mudança do estado de saúde do paciente devido ao uso de medicamentos, quanto 
à Necessidade, Efetividade e Segurança. A Necessidade se caracteriza pela obrigatoriedade de 
existência de um problema de saúde que justifique o uso de cada um dos medicamentos prescritos. A 
Efetividade pode ser observada quando todos os objetivos planejados no início da farmacoterapia são 
alcançados; e a Segurança é caracterizada pelo não agravamento ou produção do problema de 
saúde.  

Problemas Relacionados aos Medicamentos podem ser definidos como circunstâncias que 
podem causar o aparecimento de RMN, como: a administração incorreta dos medicamentos 
prescritos, o estado de conservação inadequado do medicamento, erro de prescrição, a falta de 
adesão ao tratamento pelo paciente, erro na posologia do tratamento, interações medicamentosas, 
contra indicação ao medicamento utilizado, problemas de saúdes secundários à farmacoterapia, entre 
outros (DADER, 2007). 
 Portadores de doenças crônicas, como as nefropatias, segundo Sercoli (2001), estão mais 
suscetíveis aos efeitos das interações adversas causadas pela terapia composta de administração de 
diversos medicamentos. 

Entre os principais cuidados farmacológicos para pacientes que estão submetidos à terapia 
dialítica,  destaca-se o controle dos níveis plasmáticos de fósforo. De acordo com a Portaria nº 225 de 
10 de Maio de 2010 que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hiperfosfatemia na 
IRC, mais de 95% dos pacientes com IRC em fase avançada necessitam fazer uso de quelantes de 
fósforo junto com a dieta. A restrição alimentar de fósforo, além de ser de difícil execução, na grande 
maioria dos casos não é suficiente para manter a fosfatemia em níveis desejáveis, ou seja, abaixo de 
5,5 mg/dL (BRASIL, 2010).   

Orientações acerca da alimentação adequada, sem grandes quantidades de fósforo, bem 
como da administração dos medicamentos concomitante às refeições são medidas que podem 
contribuir para um tratamento farmacológico efetivo. Os principais fármacos que representam esse 
protocolo farmacoterapeutico são o carbonato de cálcio e o cloridrato de sevelamer, que possuem 
ação quelante do fósforo contido na alimentação (BRASIL, 2010). 

Através de intervenções farmacêuticas, definidas como ações que surgem a partir de uma 
decisão previa e visam modificar alguma característica do tratamento realizado pelo paciente, o 
Farmacêutico atua visando resolver ou prevenir os RMN’s, preservar ou melhorar os resultados 
positivos obtidos e assessorar ou instruir o paciente para uma otimização na utilização dos seus 
medicamentos (DADER, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

3 

Objetivos 
 
• Identificar potencias resultados negativos com os medicamentos administrados para o 

controle da hiperfosfatemia em pacientes insuficientes renais crônicos atendidos pela clínica 
Nefromed, relacionando a necessidade, efetividade e segurança do tratamento. 

 Apontar intervenções farmacêuticas que contribuam com a equipe multiprofissional 
para o êxito do tratamento. 

 
 

Metodologia 
 

O estudo foi desenvolvido a partir dos dados apresentados por Garabeli (2011), na pesquisa 
“Análise do uso de medicamentos por pacientes insuficientes renais crônicos em hemodiálise na 
NEFROMED – Castro/PR “- 2010, em relação à utilização de quelantes de fósforo para o tratamento 
da hiperfosfatemia.   

A partir destes dados, foi realizada a identificação dos potencias resultados negativos 
relacionados a terapia da hiperfosfatemia, relacionando-os com a Necessidade, Efetividade e 
Segurança do tratamento, baseado nos conceitos propostos pela metodologia Dáder de seguimento 
farmacoterapêutico. 

Após a identificação dos RNM’s com maior prevalência, foram realizadas análises 
descritivas em comparação com a bibliografia especializada. Nessas análises procurou-se evidenciar 
os PRM’s e suas consequências, além de apontar possíveis intervenções farmacêuticas, visando 
reduzir a incidência ou solucionar os RMN’s encontrados. 

 
Resultados 

 
  Conforme os dados apresentados no estudo de Garabeli (2011), constatou-se que, dos 71 
pacientes pesquisados, 14 (30,43 %) utilizavam o carbonato de cálcio como alternativa no controle da 
hiperfosfatemia, três (6,52 %) utilizavam o sevelamer e três (6,52%) realizavam a terapia com a 
associação de carbonato de cálcio e sevelamer. 
 Esses dados demonstram a importância da terapia anti fosfatêmica em pacientes 
insuficientes renais que realizam hemodiálise, uma vez que 28,17 % dos pacientes entrevistados 
adotam esse protocolo terapêutico. A partir dos relatos realizados pelos pacientes a respeito da 
dificuldade de adesão a esse protocolo terapêutico, identificou-se RMN’s relacionados com a 
classificação de Necessidade, Efetividade e Segurança  

Verifica-se a Necessidade do uso de quelantes de fósforo, a partir da análise do exames 
realizados mensalmente para a monitoração dos níveis séricos de cálcio, fósforo e do produto Ca x P. 
De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, estão incluídos no tratamento com 
carbonato de cálcio, os pacientes que apresentarem níveis de fósforo > 5,5 mg/dl, sem cálcio sérico 
acima do normal, em dieta pobre em fósforo (BRASIL, 2010).  Para serem incluídos no protocolo de 
tratamento com sevelamer, os pacientes deverão apresentar fósforo sérico persistentemente ≥ 5,5 
mg/dl, com cálcio sérico aumentado e estar em acompanhamento por nutricionista, com adesão à 
dieta pobre em fósforo (BRASIL, 2010). 

Dentre os RNMs evidenciados destaca-se a Inefetividade, que pode estar relacionada à não 
adesão à terapia medicamentosa e ao não cumprimento das orientações nutricionais (redução de 
consumo de alimentos ricos em fósforo). A não adesão à terapia medicamentosa pode ser explicada, 
segundo Krueger e Lodolce (2012), pela grande quantidade de medicamentos administrados por 
pacientes em diálise. Segundo FILHO et al (2010), a exigência da administração dos quelantes de 
fósforo junto à alimentação, devido ao seu mecanismo de ação, proporciona uma elevada proporção 
de não adesão ao tratamento, aliado a relatos de esquecimentos ou administrações em horários 
inadequados. Esses fatores se caracterizam como PRMs para o surgimento de uma não efetividade 
do tratamento proposto. 

As intervenções farmacêuticas propostas, neste caso, objetivam orientar o paciente para a 
administração correta dos fármacos, incluindo a elaboração de material informativo, e o 
esclarecimento ao paciente da importância do tratamento farmacológico no controle da 
hiperfosfatemia (CARVALHO, 2011). As orientações nutricionais devem ser realizadas com o intuito 
de estimular a restrição do consumo de alimentos ricos em fósforo. Essa conduta possui um fator 
limitante que se caracteriza pelo fato das proteínas serem a grande fonte de fósforo na alimentação. 
Essa limitação é devida à grande necessidade de consumo de proteínas em pacientes com terapia 
dialítica (1,0 a 1,2 g/kg/dia) em comparação ao consumo máximo de fósforo recomendado, que não 
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pode ultrapassar 800 mg/dia (BRASIL, 2010). Portanto, a elaboração da dieta deve ser realizada por 
profissionais nutricionistas, e reafirmada pelo farmacêutico, sempre que necessário. 

A Insegurança com o uso de carbonato de cálcio é o RNM encontrado com mais freqüência. 
Na prática clínica, o uso do carbonato é um fator usualmente relacionado à obstipação dos pacientes. 
Este PRM é resultante de uma reação adversa do medicamento que é agravado pela baixa ingestão 
de líquidos, preconizada em virtude do risco da retenção hídrica nos pacientes em diálise. A ingestão 
hídrica adequada aumenta o número de reflexos gastrocólicos e, conseqüentemente, o peristaltismo. 
Além disso, a ingestão hídrica contribui para a lubrificação intestinal. 

As intervenções farmacêuticas estão relacionadas à educação em saúde, visando estimular 
os pacientes a aderirem às orientações da equipe quanto à ingestão de fibras e restrição hídrica, 
além da prática de exercícios físicos regulares que devem ser recomendados a todos os pacientes 
que não tenham restrições médicas. 

Por outro lado, considerando a dificuldade dos pacientes em cumprir as orientações não 
farmacológicas, verifica-se um elevado percentual de utilização de laxativos. Dentre os mais 
prescritos na clínica, destacam-se o bisocodil, o docusato de sódio e a lactulona (GARABELI, 2011). 
Considerando o risco de maior perda de eletrólitos após a utilização destes medicamentos, como 
Intervenção Farmacêutica sugere-se prestar as orientações adequadas, visando uma maior adesão e 
o uso adequado desses fármacos, além da realização de um monitoramento rigoroso dos níveis 
séricos de eletrólitos dos pacientes. 

Identificou-se também o risco relacionado à administração de quelantes à base de cálcio e o 
surgimento de hipercalemia secundária. Isso caracteriza uma Insegurança do protocolo terapêutico, 
que ocorre devido à alta capacidade de absorção intestinal do cálcio presente no fármaco (cerca de 
20 a 31%), segundo Bandeira et al (2008). O quadro de hipercalemia apresenta alto índice de 
morbidade em pacientes que realizam diálise e se caracteriza por calcificações metastásicas e 
surgimento de patologias cardiovasculares (MOE, 2008). Com a finalidade de diminuir os riscos de 
hipercalemia o carbonato de cálcio pode ser substituído por cloridrato de sevelamer, um derivado 
sintético do carbonato de cálcio, atendendo ao preconizado pelo Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas (BRASIL, 2010). 

 
Conclusões 

 
Existe um elevado número de pacientes que realizam terapia dialítica que apresentam a 

Necessidade de administração de quelantes de fósforo para o controle da hiperfosfatemia. 
A não adesão à terapêutica e o não cumprimento de orientações nutricionais são Problemas 

Relacionados aos Medicamentos que desencadeiam o surgimento da Inefetividade do carbonato de 
cálcio (RMN). 

A Insegurança potencial com o uso de carbonato de cálcio ocorre devido a reação adversa 
de obstipação provocada pela administração deste medicamento e ao alto risco de aparecimento do 
quadro de hipercalcemia.  

As Intervenções Farmacêuticas podem contribuir para com a equipe multiprofissional para 
resolver ou prevenir os RMN’s, preservar ou melhorar os resultados positivos obtidos e assessorar ou 
instruir o paciente para uma otimização na utilização dos seus medicamentos, visando promover uma 
maior qualidade de vida aos pacientes submetidos à terapia dialítica 
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