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Todos os dados apresentados a seguir têm como fonte oficial o Sistema 
de Notificação de Informações em Vigilância Sanitária (NOTIVISA), o Sis-
tema Integrado de Gestão de Estoque (SIEST) da Secretaria Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte (SMSA-BH) e os registros do programa de Far-
macovigilância da SMSA – BH. Foram utilizadas também, as informações 
de laudos de análises disponibilizados pelos detentores de registros de 
medicamentos. Os dados têm como foco apresentar as notificações de 
queixas técnicas realizadas pelos farmacêuticos das Unidades de Saúde 
do Sistema Único de Saúde (SUS) de Belo Horizonte.

A 16ª edição do Boletim de Farmacovigilância da (SMSA-BH), apresenta 
os principais resultados do programa referentes ao 3° trimestre de 2021. 

A fim de contribuir para a cultura da segurança do paciente e incenti-
var os registros de notificações de erros de medicação nas unidades de 
saúde do SUS – BH, essa edição traz uma orientação sobre o NOTIMED, 
programa de registro de erros de medicação que está disponível no site 
da prefeitura de Belo Horizonte. O material é parte do treinamento: SE-
GURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMSA-BH, reali-
zado nos meses de novembro e dezembro de 2021, pelo Grupo Técnico 
de Uso Racional de Medicamentos (GTAF – URM).

Esse Boletim apresenta ainda, a sétima edição do Boletim de Uso Racio-
nal de Medicamentos, com informações sobre o medicamento Carbo-
nato de Lítio.
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NOTIFICAÇÕES DE SUSPEITAS DE DESVIOS DE 
QUALIDADE EM MEDICAMENTOS IDENTIFICADAS 
NO 3 ° TRIMESTRE DE 2021

Gráfico 1: Distribuição das notificações por regional. 
Fonte: GAFIE, 2021
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No 3º trimestre de 2021, foram notificadas à ANVISA 206 suspeitas de desvios de qualidade em 
medicamentos. Destas, 201 suspeitas de desvios foram identificadas pelos colaboradores da 
SMSA-BH no 3º trimestre e cinco delas foram identificadas no trimestre anterior. 

A distribuição das 206 notificações por regional de saúde ocorreu da seguinte forma: a regional 
Oeste foi responsável pelo maior número de notificações (n= 40), seguida pela regionais 
Nordeste (n=35) e Venda Nova (n=35). Conforme demonstrado no gráfico 1. 
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As principais notificadoras foram as Unidades de Atenção Primária à Saúde (n=134; 65 %), 
seguidas pelas Farmácias Regionais (n=63; 30,5%) conforme apresentado no gráfico 2:  

 
 
Gráfico 2: Distribuição das notificações por Unidade Notificadora. 
Fonte: GAFIE, 2021. 
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No 3º trimestre de 2021, foram notificadas à ANVISA 206 suspeitas de 
desvios de qualidade em medicamentos. Destas, 201 suspeitas de desvios 
foram identificadas pelos colaboradores da SMSA-BH no 3º trimestre e 
cinco delas foram identificadas no trimestre anterior.

A distribuição das 206 notificações por regional de saúde ocorreu da 
seguinte forma: a regional Oeste foi responsável pelo maior número de 
notificações (n= 40), seguida pela regionais Nordeste (n=35) e Venda Nova 
(n=35). Conforme demonstrado no gráfico 1. 
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Gráfico 2: Distribuição das notificações por Unidade Notificadora.
Fonte: GAFIE, 2021.

Gráfico 3: : Número de notificações conforme natureza do desvio.
Fonte: GAFIE, 2021.
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As principais queixas relatadas estão relacionadas a alterações de conteúdo (embalagens vazias 
ou incompletas), integridade de embalagens (quebras e vazamentos relacionados ao processo 
produtivo e não de transporte ou armazenamento), alterações no medicamento (integridade da 
forma farmacêutica). O número de notificações, conforme natureza do desvio, pode ser 
consultado, a seguir, no gráfico 3. 

 
 
Gráfico 3: Número de notificações conforme natureza do desvio. 
Fonte: GAFIE, 2021 
 

Informações mais detalhadas e número de queixas técnicas relacionadas à alteração o 
conteúdo, podem ser consultadas no quadro 1: 

NATUREZA DO DESVIO 
 

DESCRIÇÃO DO DESVIO POR FORMA FARMACÊUTICA 
 

NN°°  DDEE  
DDEESSVVIIOOSS 

 
ALTERAÇÕES DE CONTEÚDO 

 

Sólidos - blíster com bolha vazia e selagem íntegra 38 
Conteúdo incompleto e a embalagem estava lacrada 
pelo       fabricante/fornecedor/transportador 21 
Conteúdo incompleto e a embalagem terciária estava 
lacrada pelo fabricante 13 
Conteúdo superior ao informado no rótulo e a 
embalagem estava lacrada pelo 
fabricante/fornecedor/transportador 13 
Conteúdo superior ao informado no rótulo e a 
embalagem terciária estava lacrada pelo fabricante 12 
Líquidos – recipiente com conteúdo inferior devido à 
falha no processo de envase, embalagem íntegra 2 
Sólidos - comprimido prensado fora da bolha 2 
Conteúdo superior ao informado no rótulo e a 
embalagem secundária estava lacrada pelo fabricante 1 
Desvio detectado e a embalagem secundária estava 
lacrada pelo fabricante 1 
Desvio detectado e a embalagem terciária estava 
lacrada pelo fabricante 1 
Sólidos - conteúdo vazio e lacre íntegro 1 

Quadro 1: Descrição das suspeitas de desvios. 
Fonte: GAFIE, 2021 
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As principais queixas relatadas estão relacionadas às alterações de conteúdo 
(embalagens vazias ou incompletas), integridade de embalagens (quebras 
e vazamentos relacionados ao processo produtivo e não de transporte ou 
armazenamento) e as alterações no medicamento (integridade da forma far-
macêutica). O número de notificações, conforme natureza do desvio, pode 
ser consultado, a seguir, no gráfico 3:
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NATUREZA
DO DESVIO

DESCRIÇÃO DO DESVIO POR FORMA 
FARMACÊUTICA

N° DE 
DESVIOS

Alteração de 
conteúdo

Sólidos - blíster com bolha vazia e selagem íntegra 38

Conteúdo incompleto e a embalagem estava 
lacrada pelo fabricante/fornecedor/transportador 21

Conteúdo incompleto e a embalagem terciária 
estava lacrada pelo fabricante 13

Conteúdo superior ao informado no rótulo e 
a embalagem estava lacrada pelo fabricante/
fornecedor/transportador

13

Conteúdo superior ao informado no rótulo e a 
embalagem terciária estava lacrada pelo fabricante 12

Líquidos – recipiente com conteúdo inferior devido 
à falha no processo de envase, embalagem íntegra 2

Sólidos - comprimido prensado fora da bolha 2

Conteúdo superior ao informado no rótulo e 
a embalagem secundária estava lacrada pelo 
fabricante

1

Desvio detectado e a embalagem secundária estava 
lacrada pelo fabricante 1

Desvio detectado e a embalagem terciária estava 
lacrada pelo fabricante 1

Sólidos - conteúdo vazio e lacre íntegro 1

Quadro 1: Descrição das suspeitas de desvios.
Fonte: GAFIE, 2021.

Informações mais detalhadas e número de queixas técnicas relacionadas à 
alteração o conteúdo, podem ser consultadas no quadro 1:
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RECOLHIMENTO DE MEDICAMENTO POR 
CONFIRMAÇÃO DO DESVIO DE QUALIDADE

Após a notificação de suspeita de desvio de qualidade do medicamento 
Enalapril, Maleato 20 mg, comprimido, pelos profissionais da Secretaria 
de Saúde de Belo Horizonte, a ANVISA classificou a suspeita como sendo 
de alto risco (Risco Sanitário I) e determinou, como medida preventiva, a 
suspensão do medicamento com recolhimento voluntário pela empresa. 
Em cumprimento à RESOLUÇÃO RE Nº 3.281, DE 26 DE AGOSTO DE 2021 
publicada no D.O.U do dia 20.08.2021 a SMSA – BH realizou o recolhimento 
de todo quantitativo do medicamento Enalapril, Maleato 20 mg, compri-
mido do Lote n° 2102413. 

Por sua vez, o fabricante recolheu o medicamento e realizou o ressarci-
mento à SMSA - BH.

A identificação do desvio deu-se com a observação da embalagem secun-
dária do medicamento lacrada e blister apresentando um comprimido de 
cor e tamanho diferente dos demais.

Foto 1: Desvio - L-268 (Identificado no 2º trimestre de 2021).
Fonte: GAFIE, 2021
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RETORNO DE INVESTIGAÇÕES SANITÁRIAS 

O quadro 2 apresenta informações sobre as investigações e laudos técni-
cos disponibilizados pelos fornecedores, após a conclusão das análises de 
suspeitas de desvios de qualidade para alguns medicamentos.

MEDICAMENTO RESPOSTA DO FORNECEDOR

NITROGLICERINA  
5 mg/ml
Injetável, ampola 
10 ml

O fabricante informa que foi aberto processo investigativo NC 
U3B3014, foi realizada uma investigação no o dossiê de fabricação 
do lote reclamado e nada de anormal foi detectado, informa que 
pós o envase as unidades seguem para inspeção automática visan-
do à detecção de não conformidades. Informa ainda que, diante 
das investigações realizadas na amostra recolhida, possivelmente 
o desvio está relacionado à eventual avaria sofrida na cadeia de dis-
tribuição/transporte.

SOLUÇÃO DE 
GLICERIA 
12% - 500 ml
Lote: GN21C004

O fabricante informa que foi realizado um estudo minucioso no Dos-
siê de Produção do lote notificado e nenhuma não conformidade foi 
detectada durante o processo produtivo, em como nas amostras de 
referência futura. Informa que os certificados de análises do Controle 
de Qualidade Físico (CFQ-MEMB) quanto à qualidade.

ÁGUA PARA INJEÇÃO 
10 ml
Lote: 20G8793C

O fabricante informa que realizou um estudo do Dossiê de Produ-
ção do lote notificado e não foi detectada não conformidade du-
rante a inspeção do produto acabado. Efetuou levantamento das 
possíveis causas e acredita que a não conformidade encontrada, 
tratou-se de uma situação pontual, visto que o seu processo de em-
balagem não é totalmente automatizado.

Quadro 2: Retorno de investigações sanitárias (continua).
Fonte: GAFIE, 2021.
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PARACETAMOL 
200mg/ml 
Solução oral - 15 ml
Lote: PC19A036

O fabricante informa que realizou um estudo do Dossiê de Produ-
ção do lote notificado e não foi detectada não conformidade du-
rante a inspeção do produto acabado. Efetuou levantamento das 
possíveis causas e acredita que a não conformidade encontrada, 
tratou-se de uma situação pontual.

CLORETO DE SÓDIO 
0,9% - 10 ml
Lote: 0528/21

O fabricante informa que a rotulagem dos medicamentos é feita por 
máquina rotuladora, que não houve registro de não conformidade 
durante o processo. Após a investigação, foi identificada como cau-
sa raiz, fala operacional dos colaboradores responsáveis pelo ajuste 
da máquina rotuladora e pela inspeção visual do produto. Conside-
rou a reclamação como procedente e como plano de ação, instalou 
um sistema de visão para detecção de ausência de rótulos.

DIPIRONA SÓDICA 
500 mg/ml
Solução oral, 
frasco - 20ml
Lote: 2920A

O fornecedor informa que o desvio ocorreu por falha no ajuste 
manual da envasadora automática, que quando o equipamento 
encontra-se mal ajustado pode acarretar em tampas tortas, mal 
rosqueadas, e consequentemente, em vazamento do produto. In-
forma que foi aberto um Plano de Ação com treinamento para os 
colaboradores envolvidos o processo.

Quadro 2: Retorno de investigações sanitárias.
Fonte: GAFIE, 2021.

RETORNO DOS FORNECEDORES

As suspeitas de desvios de qualidade envolveram 25 diferentes forne-
cedores, além da Secretaria de Saúde do Estado de Mias Gerais e do 
Ministério da Saúde, todos foram devidamente notificados. Desses, 19 (70 
%) responderam às notificações, até a data de fechamento deste boletim 
(10/12/2021). 

As 206 suspeitas de desvios de qualidade notificadas à Vigilância Sanitária, 
por meio do NOTIVISA durante o 3º trimestre de 2021, acarretaram a perda 
de aproximadamente 11.609 unidades farmacotécnicas. 
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Logo após a etapa de notificações, ocorreu o recolhimento das amostras 
de suspeitas de desvios de qualidade e a reposição das perdas, por parte 
dos fornecedores. Como resultado, obtivemos 16.955 unidades farmaco-
técnicas repostas, além de 176.500 unidades de Enalapril, Maleato 20 mg, 
comprimido repostos pelo fabricante, por meio de recolhimento volunta-
rio, adotado como medida preventiva. Reiteramos que o saldo positivo de 
reposições em relação aos quantitativos perdidos se deve à impossibilida-
de de fracionamento de embalagens pelos fornecedores.

MEDICAMENTOS ENVOLVIDOS EM 
QUEIXAS TÉCNICAS

As suspeitas de desvios de qualidade identificadas no 3º trimestre de 2021, 
envolveram 70 medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos 
de Belo Horizonte (REMUME-BH). A lista completa dos medicamentos e o 
número de vezes em que foram notificados pode ser consultada no Anexo 
I deste boletim.

Os medicamentos envolvidos em maior número de notificações foram:  
Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido (n=20); Ácido Acetilsalicílico 100 
mg, comprimido (n=13); Cloreto de Sódio 9 mg/ml (0,9%), solução nasal, 
spray, frasco 50 ml (n=12); Carbonato de Cálcio 1250 mg (cálcio elemen-
tar 500 mg) + Colecalciferol 400 ui, comprimido (n=10); Gliclazida 30 
mg, comprimido ação prolongada (n=10).

Em relação ao risco sanitário, das 206 notificações, 49 % (n=100) foram 
classificadas como médio risco (Risco Sanitário II), 51% (n=106) foram clas-
sificadas como baixo risco (Risco Sanitário III). Não houve queixas técnicas, 
no período, classificadas como alto risco (Risco Sanitário I).
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AÇÕES DO GRUPO TÉCNICO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA - USO RACIONAL DE 
MEDICAMENTOS (GTAF - URM)

A segurança do paciente, entendida como a redução do risco de dano des-
necessário associado ao cuidado em saúde, configura-se grande desafio 
para os gestores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Objetivando o fortalecimento da cultura da segurança do paciente de 
modo não punitivo e visando incentivar as notificações de erros de medi-
cação dentro das unidades de saúde, de modo a possibilitar seu registro e 
acompanhamento, o GTAF - URM promoveu ação sobre: SEGURANÇA DO 
PACIENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMSA-BH.
 
A capacitação foi realizada em duas etapas, sendo a primeira voltada a 
toda rede, direcionada ao registro de erros de medicação no NOTIMED. A 
segunda foi complementar, exclusiva aos profissionais das UPAS, Unidades 
de Saúde Mental e SAMU.

A ação contou com a parceria da ASEDS e com o apoio da Diretora de Assis-
tência à Saúde, Renata Mascarenhas, e dos gerentes da GRSAM (Gerência 
da Rede de Saúde Mental), Fernando de Siqueira Ribeiro e o Gerente da 
GEURE (Gerência de Urgência e Emergência) Paulo Henrique Franco. 

Oportunamente, agradecemos a todos os participantes, e em especial aos 
farmacêuticos Débora Gontijo Braga, Isabela Vaz Leite Pinto, Maria Alice 
Rodrigues da Silva, Simone Alves do Vale e Thiago Rabelo Andrade, inte-
grantes do GTAF – URM.
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CONTEÚDO EXTRAÍDO DO TREINAMENTO:
Segurança do paciente nas unidades de saúde da SMSA-BH
Treinamento no POP AF 001 - Registro de Erros de Medicação e Segu-
rança do Paciente.

 SEGURANÇA DO PACIENTE - ERROS DE MEDICAÇÃO

Por que notificar, monitorar e avaliar?
• Descoberta de falhas ativas e latentes nos processos de trabalho;  
• Evidencia pontos críticos nos processos;  
• Correção dos fatores que contribuem para os erros; 
• Instauração de medidas preventivas diminuindo a possibilidade de 

novas ocorrências;
• Difusão de uma cultura de segurança.

 NOTIFICAÇÃO DE ERROS DE MEDICAÇÃO - Formulário NOTIMED

O que notificar?
• Erros de dispensação;
• Erros de prescrição; 
• Erros de administração.
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Quem pode notificar?
• Qualquer profissional de saúde da unidade que identifique um erro de 

medicação.

Quando notificar?
• Quando o profissional identificar em seus atendimentos, ou o usuário 

informar ao serviço, um possível erro de medicação;
• Relato de usuário: apurar informações, confirmar se erro realmente 

ocorreu na unidade de saúde, ANTES de notificar;
• Análise de inventário.

Onde notificar?
• O formulário NOTIMED está disponível no site da prefeitura de Belo  

Horizonte: prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-
-saude/assistencia-farmaceutica

Foto 2: Tela do portal da PBH - Assistência Farmacêutica
Fonte: prefeitura.pbh.gov.br/saude

A expectativa é que ocorra o aumento no número de registros de notifi-
cações de erro de medicação como consequência do treinamento.
Informações mais detalhadas podem ser encontradas no POP AF 001 – 
Registro de Erros de Medicação.
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A partir do próximo trimestre, o Boletim de Farmacovigilância mudará 
de nome, passará a se chamar Boletim da Assistência Farmacêutica e irá 
divulgar outras informações relevantes para assistência farmacêutica, 
buscando contribuir para difusão de conhecimento que possam atender 
as demandas do profissional farmacêutico da Rede SUS – BH.

O novo formato do Boletim terá mais uma novidade: a abertura para 
participação dos farmacêuticos da rede. Os profissionais poderão sugerir 
temas ou enviar conteúdos de interesse da assistencia farmacêutica para 
o e-mail farmacovigilancia@pbh.gov.br. Os textos serão avaliados e 
poderão ser publicados no Botetim da Assistência Farmacêutica. Participe 
enviando suas sugestões!

NOVO FORMATO DO BOLETIM DE 
FARMACOVIGILÂNCIA

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
PROFISSIONAL BEM INFORMADO, PACIENTE BEM CUIDADO

Como forma de promover a educação em saúde para o uso seguro de 
medicamentos em nossas unidades, periodicamente, divulgamos conte-
údo informativo do boletim “Uso Racional de Medicamentos”. 

Em relação ao boletim anterior, cujo o tema foi Metronidazol, apresenta-
mos a seguinte errata e informações complementares: 
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ONDE SE LÊ LEIA-SE

Metronidazol 100mg/g, creme vaginal, bisnaga 
50g (10%)

Metronidazol 100mg/g, gel vaginal, bisnaga 
50g (10%)

Na Relação Municipal de Medicamentos de 
Belo Horizonte (REMUME) encontra-se dispo-
nível nas apresentações6:
• Metronidazol 250mg, comprimido;
• Metronidazol 100mg/g, creme vaginal, bisna-
ga 50g (10%);
• Benzoilmetronidazol 40mg/ml (forma insolú-
vel do fármaco), suspensão oral, frasco 100mL 
(4%).

Na Relação Municipal de Medicamentos de 
Belo Horizonte (REMUME) encontra-se dispo-
nível nas apresentações6:
• Metronidazol 250mg, comprimido;
• Metronidazol 100mg/g, gel vaginal, bisnaga 
50g (10%);
• Benzoilmetronidazol 40mg/ml (forma insolú-
vel do fármaco), suspensão oral, frasco 100mL 
(4%).
• Metronidazol 500 mg, injetável, sistema 
fechado, 100 ml.

ERRATA: Boletim URM nº 6 Metronidazol. Página 16.

Nessa edição é apresentado o medicamento Carbonato de Lítio. 
Elaborado pelas farmacêuticas: Andrezza Luciene Estevam, Délcia Regina 
Destro, Nayara Andrade Lourenço.
Revisado por Ana Emília de Oliveira Ahouagi, Sabrina Godinho Catarina 
Brasil e pelo GTAF URM.

Obs.: Algumas informações importantes para complementar o Boletim 
URM Metronidazol.

• No mês de outubro de 2021 foi publicada a “Nota Técnica Conjunta Nº 
07 Inserção de medicamentos passíveis de prescrição pelo enfermeiro 
no Manual de Enfermagem - gel e creme” que prevê a prescrição do 
Metronidazol 100mg/g, gel vaginal, bisnaga 50g (10%) pelo profissional 
enfermeiro.

• No momento da dispensação do Metronidazol 100mg/g, gel vaginal, 
bisnaga 50g (10%) deve ocorrer também a liberação de aplicadores em 
quantidade igual ao número de dias de uso do medicamento.
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USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
PROFISSIONAL BEM INFORMADO, PACIENTE BEM CUIDADO

CARBONATO DE LÍTIO

INTRODUÇÃO

O carbonato de lítio (Li2CO3) é o composto utilizado há mais de 50 anos 
para o tratamento das fases agudas e de manutenção do Transtorno Afe-
tivo Bipolar (TAB)1, caracterizado pela alternância de episódios de depres-
são, mania ou hipomania2. Foi o primeiro fármaco aprovado pela Food 
and Drug Administration (FDA) para TAB1 e ainda se mantém como pri-
meira linha de tratamento e como padrão-ouro em ensaios clínicos de 
novas alternativas terapêuticas3.

O lítio é eficaz no controle da agitação maníaca do TAB4. Além disso, tem 
sido utilizado na prevenção de recidiva de episódios maníacos e depres-
sivos, e de tentativas de suicídio2,4,5. Nos casos de contraindicação, intole-
rância ou não responsividade e durante o período de latência de lítio para 
obtenção de efeito antimaníaco, outros fármacos, como anticonvulsivan-
tes e antipsicóticos, têm sido utilizados como adjuvantes do lítio4.

Esse medicamento pertence ao Componente Básico da Assistência Far-
macêutica e encontra-se disponível na Relação Municipal de Medica-
mentos da SMSA-BH6 na forma de apresentação comprimido de 300mg.  
Os usos aprovados pela ANVISA são7:

1. Tratamento de episódios maníacos nos transtornos bipolares; 

2. Tratamento de manutenção de indivíduos com transtorno  
 bipolar, diminuindo a frequência dos episódios maníacos e a  
 intensidade destes quadros; 

3. Profilaxia da mania recorrente; 

4. Prevenção da fase depressiva e tratamento de hiperatividade  
  psicomotora.
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Fuchs e Wannmacher (2012)4 destacam que o tratamento medicamentoso 
é a principal intervenção em TAB. Entretanto, deve-se considerar que, iso-
ladamente, não mantém o funcionamento psicossocial, sendo importan-
tes intervenções envolvendo familiares e cuidadores para facilitar a tarefa 
de dar suporte ao paciente. Considera-se que uma boa aliança terapêuti-
ca, com a formação do vínculo equipe de saúde-paciente, é essencial para 
manter o paciente engajado no tratamento, evitando um dos principais 
fatores de deterioração, que é o abandono do tratamento2.

MECANISMO DE AÇÃO

O lítio altera o transporte do sódio nas células nervosas e musculares pro-
vocando uma alteração no metabolismo intraneural das catecolaminas, 
porém o mecanismo específico de ação do lítio no tratamento da mania 
é desconhecido7. Apresenta também efeito neuroprotetor, diminuindo o 
potencial de morte neuronal e aumentando a capacidade de conexões 
neuronais em várias áreas cerebrais8.

FARMACOCINÉTICA 

A absorção é rápida e completa em 6 a 8 horas, atingindo o pico da con-
centração plasmática dentro de meia a 2 horas. A concentração plasmá-
tica terapêutica para o controle do transtorno bipolar está entre 0,4 a 1 
mEq/L, excepcionalmente em casos agudos até 1,5 mEq/L, acima dessa 
concentração podem ocorrer efeitos tóxicos. O início da ação terapêutica 
e melhora clínica ocorrem em 1 a 3 semanas. A meia-vida de eliminação 
é de 12 a 24 horas (adultos), 18 horas (adolescentes) e acima de 16 horas 
(idosos). A eliminação é renal (89 a 98%), em forma ativa e cerca de me-
tade da concentração sanguínea de lítio é excretada pelo leite materno9. 
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POSOLOGIA9

As doses são inicialmente divididas ao longo do dia, mas prefere-se a ad-
ministração única diária quando a concentração sérica do lítio está sob 
controle. 

Adultos 

Tratamento da mania aguda 

• 600 a 1800 mg, por via oral, divididos a cada 6 a 8 horas. 

Tratamento profilático da mania em doença bipolar 

• 600 a 1200 mg, por via oral, divididos a cada 12 a 24 horas. 

Idosos 

Tratamento da mania aguda

 • Dose inicial 300 a 600 mg, por via oral, divididos a cada 12 ou 24 horas, 
aumentado semanalmente em 300 mg, até a dose capaz de fazer cessar 
os sintomas. Raramente são necessários mais de 900 a 1.200 mg por dia. 

 
Tratamento profilático da mania em doença bipolar 

• 300 a 900 mg, por via oral, divididos a cada 12 ou 24 horas.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade ao lítio9. Há contraindicação formal ao uso do lítio 
em pacientes com insuficiências cardíaca ou renal graves e distúrbios do 
equilíbrio eletrolítico e uso concomitante com diuréticos4,10.

PRECAUÇÕES

• Usar com cautela nos casos de9:

 - Ocorrência de diarreia, vômito e infecção intercorrente, especial-
mente se estiver associada sudorese intensa (reduzir a dose ou inter-
romper o uso).
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 - Quatro ou mais episódios de doença bipolar por ano (cicladores rá-
pidos) e em obesos (profilaxia com lítio pode falhar).

 - Idosos (administrar doses mais baixas e manter maior vigilância em 
virtude da função renal diminuída).

 - Crianças menores de 12 anos de idade (eficácia e segurança não fo-
ram estabelecidas).

 - Lactação: é excretado no leite materno. Há relatos de hipotonia, hi-
potermia, cianose e mudanças no eletrocardiograma do lactente.

• Gravidez: não é recomendado o uso na gravidez, especialmente no pri-
meiro trimestre, devido ao risco de anomalia de Ebstein (doença congê-
nita mais comum da valva tricúspide)9.

• Toxicidade pode ocorrer mesmo com litemia normal, se houver fatores 
de descompensação da homeostase orgânica9.

• Evitar retirada abrupta9. 

• Deve-se retirar o medicamento lentamente para evitar recaídas (síndro-
me da retirada). O período de retirada deve ser ao redor de 3 meses e 
nunca inferior a 1 mês. Diminuir em média 25% da dose por semana11. 

EFEITOS ADVERSOS

O lítio pode causar náusea, vômitos, dor epigástrica, boca seca, gosto 
metálico, diarreia, ganho de peso, tremores finos, cansaço, cefaleia, hipo-
tireoidismo e exacerbação da psoríase e acne2. E ainda, arritmia cardíaca, 
incluindo bradicardia, disfunção sinoatrial (bloqueio SA), ondas T anor-
mais no ecocardiograma (inversão da onda T) e depressão do segmento 
ST. Efeitos cardiovasculares adicionais podem ocorrer, incluindo edema 
periférico, hipotensão e colapso cardiovascular. De acordo com a Ame-
rican Heart Association, o lítio pode causar toxicidade miocárdica direta, 
reversível após a descontinuação10.
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TOXICIDADE AO LÍTIO

O risco de toxicidade aumenta consideravelmente com nível sérico acima 
de 1,5 mEq/L. Sintomas de toxicidade do lítio incluem perda de equilíbrio, 
diarreia profusa, vômitos, anorexia, fraqueza, ataxia, visão borrada, zumbido, 
poliúria, tremor grosseiro, contrações musculares, irritabilidade e agitação. 
Sonolência, psicose, desorientação, convulsões, coma e insuficiência renal 
também podem ocorrer em casos mais graves de intoxicação, sendo que lite-
mia acima de 3,5 mEq/L é potencialmente fatal2.

O lítio é classificado como um medicamento de baixo índice terapêutico, exi-
gindo monitoramento rigoroso para garantir que os níveis séricos dos pa-
cientes sejam mantidos dentro da faixa terapêutica10.

Níveis supraterapêuticos podem levar ao aumento de reações adversas e 
toxicidade, que podem incluir sintomas gerais, tais como: fraqueza, tremor 
(início recente ou piora), ataxia leve, baixa concentração, zumbido, náusea 
e diarreia. Em casos mais graves, a toxicidade pode resultar em vômito, tre-
mor forte / grosso, fala arrastada, confusão, distúrbio de nistagmo, disartria e 
letargia, convulsões (tônico-clônicas), coma, danos neurológicos e morte. A 
neurotoxicidade permanente, descrita como a síndrome de neurotoxicidade 
irreversível causada pelo lítio, foi relatada com toxicidade aguda e crônica do 
lítio. Pode ocorrer ainda, diabetes insipidus nefrogênica, poliúria e polidipsia10. 

Concentrações maiores do que 3 mEq/L podem evoluir para completa incons-
ciência, convulsões epileptiformes, paralisa flácida, dano cerebral irreversível 
e morte. Casos mais graves requerem tratamento hospitalar para promover o 
controle hidroeletrolítico de função cardiorrespiratória, sobretudo, renal. La-
vagem gástrica e ainda diálise, podem ser necessárias para remover lítio do 
organismo4. 
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MONITORAMENTO DA LITEMIA

Os efeitos do lítio relacionam-se às concentrações séricas, sendo indispensá-
vel monitoramento9.

• Fazer monitoramento dos níveis séricos do lítio para atingir e manter con-
centração sérica entre 0,4 a 1 mEq/L, com retirada de sangue entre 8 a 12 
horas após a dose precedente9:

- 4 dias após o início do tratamento.

- Semanalmente, até que haja controle.

- Pelo menos a cada 3 meses, após controle.

MONITORAMENTO GERAL

Antes do início do tratamento é obrigatória a avaliação médica, com o obje-
tivo de descartar possíveis contraindicações e monitorar potenciais efeitos 
adversos, dos seguintes aspectos:

- Idade, medidas antropométricas (peso, altura, circunferência abdominal 
e do quadril), três medidas de pressão arterial em datas diferentes, exa-
mes sanguíneos de colesterol total e frações, triglicerídeos, glicemia de 
jejum, hemograma;

- História familiar ou prévia de síndrome neuroléptica maligna (no caso de 
antipsicóticos), suicídio, obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabe-
tes mellitus e outras comorbidades2.

É necessária, também, a avaliação de hormônio tireotrófico (TSH), creatinina 
e ureia séricos. A conduta em caso de alteração dos exames é determinada 
pelo médico assistente com base na natureza e no grau da alteração, e deve-
-se considerar as características individuais de cada caso. Todo medicamento 
deve ser administrado com cautela em mulheres com potencial de engra-
vidar, e os potenciais riscos gestacionais de cada medicamento devem ser 
discutidos com a paciente2.
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Para monitoramento dos efeitos adversos, devem ser repetidas as medidas 
antropométricas e de pressão arterial em 3, 6 e 12 meses. Os exames labora-
toriais devem ser repetidos na seguinte frequência2:

- Trimestral: creatinina e ureia;

- Semestral: litemia, função tireoideana e cálcio sérico.

PRINCIPAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS COM OUTROS 
MEDICAMENTOS DA REMUME/BH

• Aumentam as concentrações e a toxicidade do lítio: losartana, ibuprofeno, 
carbamazepina (risco de neurotoxicidade auditiva), fenitoína, dipirona, me-
tronidazol, hidroclorotiazida, fluoxetina, furosermida, captopril, enalapril, 
amiodarona, claritromicina, espironolactona, doxiciclina, itraconazol, ome-
prazol, propafenona, valproato de sódio, metildopa10. 

• Diminuem a concentração do lítio: metoclopramida, antidepressivos tricícli-
cos e verapamil12. 

• O lítio pode diminuir a ação da clorpromazina, que por sua vez, pode mas-
carar os efeitos tóxicos do lítio12. 

• O uso concomitante de lítio e outros fármacos antipsicóticos como o halo-
peridol, pode aumentar o risco dos efeitos neurotóxicos10.

ORIENTAÇÕES AOS PACIENTES9

• Alertar para manter adequada ingestão de líquidos durante o uso do medi-
camento (de 1,5 a 3 litros por dia).

• Orientar que os comprimidos devem ser ingeridos com muito líquido, a fim 
de garantir o trânsito intestinal.

• Orientar que os comprimidos devem ser ingeridos logo após as refeições 
para propiciar aumento na absorção e reduzir o risco de ocorrência de efeitos 
adversos, como náuseas e vômitos.

• Alertar para a necessidade de suplemento de sal nos períodos de muito ca-
lor, quando há perda de água e sais por sudorese.
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• Alertar para evitar mudanças na alimentação que possam reduzir ou au-
mentar a ingestão de sódio. 

• Alertar para evitar bebidas com alto teor de cafeína como café ou chá. 

• Alertar sobre a importância de comunicar o aparecimento de sintomas 
de hipotireoidismo, como sensação de frio e letargia (é maior o risco em 
mulheres).

• Alertar para a necessidade de determinações laboratoriais das taxas de 
lítio.

• Alertar para evitar a realização de atividades que exigem atenção e coor-
denação motora como operar máquinas e dirigir.

• Alertar para evitar longas exposições ao sol, exercícios extenuantes, sau-
na ou banho muito quente.

• Orientar para que em caso de esquecimento de uma dose, não tomar 
duas doses juntas. 

• Informar que não se deve escolher outra formulação ou preparação do 
medicamento sem conhecimento do médico, pois a biodisponibilidade 
de lítio pode mudar segundo a formulação farmacêutica.

• Alertar para a utilização de paracetamol como analgésico, quando ne-
cessário. Evitar o uso de anti-inflamatórios não esteroides.



24

1. A.R. Rosa, Kapczinski F, Oliva R, Stein A, Barros HMT. Monitoramento 
da adesão ao tratamento com lítio. Arch Clin Psychiatry (São 
Paulo) (São Paulo) [online]. 2006 [Citado 6 set. 2021];2006;33(5):249-
261. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0101-
60832006000500005. Epub 13 nov. 2006. ISSN 1806-938X. Acesso 
em: 06 set. 2021.

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria 
Nº 315, de 30 de março de 2016. Aprova o Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas do Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I. Saúde 
Legis - Sistema de Legislação da Saúde. Brasília, 30 mar. 2016.

3. Meleiro, AMAS (2018). Manejo com segurança do lítio. [Citado 
20 set. 2021]. Disponível em: https://siicsalud.com/pdf/ac_
mc24_50818.pdf.pdf. Acesso em: 20 set. 2021.

4. Fuchs FD, Wannmacher L. Farmacologia Clínica. Fundamentos da 
Terapêutica Racional. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanaba Koogan, 2012. 
Acesso em: 19 set. 2021.

5. Sousa, R.T. Lítio tem efeito protetor em portador de transtorno 
bipolar. (2015). Disponível em: https://www5.usp.br/noticias/
saude-2/litio-tem-efeito-protetor-em-portador-de-transtorno-
bipolar/. Acesso em: 19 set. 2021.

6. Prefeitura de Belo Horizonte. Secretaria Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte. Gerência de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Essenciais. Comissão de Farmácia e Terapêutica. Relação Municipal 
de Medicamentos (REMUME) 2021 [Citado 14 dez. 2021]. Disponível 
em: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/saude/2021/remume-2021-atual.pdf. Acesso em: 14 dez. 
2021.

REFERÊNCIAS



25

7. Brasil. Ministério da Saúde Consultoria Jurídica/Advocacia Geral da 
União. Nota Técnica N° 274/2013. Brasília, ago. 2013.

8. Zung S, Michelon L, Cordeiro Q. O uso do lítio no transtorno 
afetivo bipolar. Arq Med Hosp Fac Cienc Med Santa Casa São 
Paulo. 2010; 55(1):30-7.

9. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica 
e Insumos Estratégicos. Formulário Terapêutico Nacional 2010 
(Série B. Textos Básicos de Saúde). Brasília: Ministério da Saúde, 
2008. 897 p.

10. UpToDate: Lithium. Disponível em www.uptodate.com. Acesso 
em: 14 dez. 2021.

11. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Bulário 
eletrônico: Carbonato de Lítio. Disponível em: https://consultas.
anvisa.gov.br/#/bulario.  Acesso em: 14 dez. 2021.

12. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. RDC nº 67 de 8 de outubro de 2007. Aprovar o 
Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de Manipulação de 
Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias 
e seus Anexos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Poder Executivo, Brasília, 09 out. 2007.



26

MEDICAMENTO N° DESVIOS

ACICLOVIR 200 MG, COMPRIMIDO. 4

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO. 13

ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML. 1

ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10 ML. 2

ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL. 1

ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, COMPRIMIDO. 2

ALOPURINOL 100 MG, COMPRIMIDO. 2

AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO. 5

AMOXICILINA 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 
ML + COPO MEDIDOR. 3

AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA. 3

ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO. 3

AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO. 1

BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, 
INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE 5 ML. 1

BUDESONIDA 200mcg + FUMARATO DE FORMOTEROL  6mg DI-
HIDRATADO/BUDESONIDA 1

CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO. 2

CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG) 
+ COLECALCIFEROL 400 UI, COMPRIMIDO. 10

CEFTRIAXONA 1000 MG, EV, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + 
DILUENTE 10 ML. 1

ANEXO I
Número de notificações de queixas técnicas, realizadas 
no 3° trimestre de 2021, por medicamento padronizado na 
REMUME-BH
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MEDICAMENTO N° DESVIOS

CIANOCOBALAMINA 500 MCG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. 1

CLARITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. 2

CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO. 1

CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 
ML. 1

CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9%), SOLUÇÃO NASAL,  SPRAY, 
FRASCO 50 ML 12

DESLORATADINA 0,5 MG/ML, XAROPE, FRASCO 60 ML. 1

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML, SOL ORAL, FR 100 
ML + COPO MEDIDOR. 6

DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO. 3

DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 
GOTEJADOR 20 ML. 1

DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 
GOTEJADOR. 2

DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO. 2

ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, COMPRIMIDO. 4

ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, COMPRIMIDO. 1

EPINEFRINA, CLORIDRATO 1 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. 1

ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG, COMPRIMIDO 
REVESTIDO. 5

ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO. 2

FENITOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO SULCADO. 2

FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA. 8

FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, CÁPSULA. 1

FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO. 1

GLICERINA 12%, SOLUÇÃO, FRASCO 500 ML + CÂNULA RETAL. 2

GLICLAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA. 10

GLICOSE 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO HIPERTÔNICA INJETÁVEL, 
AMPOLA 20 ML. 1
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MEDICAMENTO N° DESVIOS

HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO. 1

HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO. 20

IBUPROFENO 600 MG, COMPRIMIDO. 3

INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML, Caneta 1

INSULINA NPH CANETA 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, 
CANETA DESCARTÁVEL 3 ML. 1

ISONIAZIDA 75 MG + RIFAMPICINA 150 MG, COMPRIMIDO. 2

LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML. 1

LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG, COMPRIMIDO. 1

LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG, COMPRIMIDO. 1

LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, COMPRIMIDO. 2

MEBENDAZOL 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30 ML + 
COPO MEDIDOR 2

MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML, INJETÁVEL, 
AMPOLA 1 ML. 3

METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. 1

METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO. 1

METRONIDAZOL 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G + 
APLICADOR. 1

NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, TUBO 60 G + 
APLICADOR. 2

NORETISTERONA, ENANTATO 50 MG + ESTRADIOL, VALERATO 5 
MG, INJ, AMPOLA 1 ML. 1

NORFLOXACINO 400 MG, COMPRIMIDO. 2

NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, CÁPSULA. 1

OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA. 1

OXCARBAZEPINA 600 MG, COMPRIMIDO. 1

PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 15 ML. 4

PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO. 5
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MEDICAMENTO N° DESVIOS

PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 
FRASCO. 2

PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO. 1

RIFAMPICINA 300 MG, CÁPSULA. 8

SINVASTATINA 20 MG, COMPRIMIDO. 4

SINVASTATINA 40 MG, COMPRIMIDO. 1

TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO 4

VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG, COMPRIMIDO. 3
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INFORMAÇÕES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Afonso Pena, 2.336, Funcionários - CEP: 30130-007


