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Introdução: Estudos de utilização de medicamentos possuem como estratégia a racionalização do uso de fármacos evitando usos 
não indicados e prevenindo a ocorrência dos efeitos adversos. Nesse contexto, torna-se necessário o monitoramento de 
medicamentos recentemente padronizados em hospitais. A metadona injetável tem como principal indicação o tratamento de dor 
crônica, sendo utilizada principalmente no tratamento da dor crônica e em pacientes oncológicos. Objetivo: Avaliar o uso de 
metadona injetável, medicamento recentemente incluído na seleção de medicamentos de hospital universitário terciário. Métodos: 
Estudo observacional descritivo, em que foram incluídos todos os pacientes com prescrição de metadona injetável. As variáveis 
analisadas incluíam o perfil dos pacientes que utilizaram a metadona, adequação de indicação e dose, tempo de uso e incidência 
de reação adversa ao medicamento (RAM), em Hospital Terciário Universitário, durante o período de dezembro/2014 a 
maio/2015. Resultados: Foram avaliados 41 pacientes com prescrição do medicamento durante o período proposto. Entre os 
pacientes, 51,2% eram do sexo feminino e 48,8% eram do sexo masculino. A idade variou entre pacientes com 5 meses e 80 
anos. A principal indicação foi para analgesia (95,1%) e as demais indicações não foram encontradas na literatura. Foi observado 
no estudo que 100% dos pacientes utilizaram o medicamento nas doses indicadas nas fontes de informações sobre 
medicamentos disponíveis, porém, somente em 92,4% dos pacientes esta dose se mostrou eficaz. O tempo de permanência do 
medicamento na prescrição foi em média de 10,7 dias. Reações adversas foram descritas em 14,6% dos pacientes. Entre as 
reações apresentadas, foram descritas: constipação, tonturas, náuseas, calafrios, distensão abdominal e prurido. Conclusão: O 
estudo demonstrou que foi utilizado na instituição o medicamento em doses e indicações de acordo com o preconizado na 
literatura atualizada disponível. Também foi possível observar que a incidência de RAM se manteve dentro de taxas aceitáveis, 
fazendo com que o uso do medicamento seja seguro. Desta forma, é possível inferir que a padronização deste medicamento se 
mostrou adequada e segura na instituição. Palavras-chaves: Estudo de utilização de medicamento, metadona, medicamentos 
padronizados recentemente. 

 
 


