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Reações Adversas a Medicamentos   

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define reação adversa a 

medicamento (RAM) como sendo “qualquer resposta prejudicial ou inde-

sejável e não intencional que ocorre com medicamentos em doses nor-

malmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico, tratamento de 

doença ou para modificação de funções fisiológicas”. 

Ocorrência de eventos adversos com o uso: 
A quetiapina é um antipsicótico atípico útil no trata-

mento do transtorno afetivo bipolar. Seus efeitos 

adversos mais comuns são sonolência e tonteiras. 

Pode provocar hipotensão ortostática em aproximadamente 7% dos 

pacientes, e ganho de peso associado ao uso do medicamento. Nesse 

caso, o monitoramento e o controle da ingestão de alimento são ne-

cessários  para o controle  do peso ao uso dessa droga. 

Quetiapina 

 Dor de cabeça 

 Sonolência 

 Agitação 

 Aumento do peso 

 Aumento do colesterol 

 Alucinações 

 Discinesia tardia 

É um benzodiazepínico utilizado para tratar o trans-

torno de ansiedade, transtorno do humor,  entre 

outras indicações, como: insônia, epilepsia mioclô-

nica, tensão muscular e abstinência de álcool. O clonazepam mostra-se 

útil em pacientes com depressão maior e transtorno do pânico tratados 

com ISRS, como fluoxetina e sertralina. 

Clonazepam 



 

Clonazepam 

 Amnésia  

 Ataxia 

 Vertigem 

 Depressão 

 Sonolência 

 Fraqueza 

O Lítio é um estabilizador de humor am-

plamente usado na psiquiatria, geralmen-

te como o sal carbonato e  ocasional-

mente como o sal citrato. É indicado no tratamento dos estados afetivos 

alterados do transtorno bipolar, prevenção da fase depressiva e tratamento 

de hiperatividade psicomotora. Podem provocar efeitos adversos do Siste-

ma Nervoso Central, gastrointestinais, endócrinos, renais, cardiovascula-

res e dermatológicos. 

Carbonato de Lítio 

 Tremores 

 Hipotensão 

 Aumento do peso 

 Sonolência 

 Arritmias cardíacas 

 Zumbido 

 Visão turva 

 Convulsão 

 Antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de 

serotonina (ISRS), indicado para tratar depressão 

associada ou não a ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, síndro-

mes do pânico e transtorno de estresse pós-traumático. Os ISRS são mais 

bem tolerados do que os antidepressivos tricíclicos e apresentam menos 

efeitos adversos, devido a maior seletividade à receptores serotoninérgi-

cos. 

Fluoxetina 

 Insônia 

 Ansiedade 

 Alucinações 

 

 Fadiga 

 Disfunção da libido 

 Distúrbios gastroin-

testinais 



 

M. S. F. A. de 37 anos, sexo feminino, usuária do CAPS II – Leste, ori-

unda de Teresina – PI, apresenta como grau de instrução ensino médio 

completo. Relata apresentar colesterol alto e problemas cardiovasculares, 

além de histórico familiar de hipertensão e diabetes. Não realiza atividades 

físicas com frequência. 

 No dia 09/05/2012, a usuária apresentou uma diminuição da pressão 

arterial para valores de 90 por 70 mmHg. Queixou-se de sonolência e afir-

ma que para solucionar o problema toma muito café, sobretudo à noite, 

após a medicação. No dia 22/05/2012, a usuária relatou utilizar 2 comprimi-

dos de carbonato de lítio, ao invés de clonazepam, em situações de inqui-

etação e/ou agitação. Queixa-se de alucinações e pensamentos suicidas, 

constantemente. Relatou ainda utilizar dipirona por conta própria em caso 

de cefaleia persistente. 

 Atualmente, a usuária faz uso dos seguintes medicamentos: carbona-

to de lítio (300 mg – 1 comprimido pela manhã e 1 a noite); fluoxetina (20 

mg – 1 comp. pela manhã e 1 a noite); quetiapina (200 mg – 1 x noite) e 

clonazepam (2 mg – 1 x noite). 
* Esse estudo foi realizado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí (Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética - CAAE Nº 0093.0.045.000-93) 
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