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RESUMO. Os aminoglicosídeos constituem um grupo de antibióticos, que se assemelham entre si quanto à
sua atividade antimicrobiana, características farmacocinéticas e toxicidade. Na prática atual, os aminogli-
cosídeos mantêm sua vigência como antibióticos para o tratamento bacilos gram-negativos, o mau uso po-
de causar danos como nefrotoxicidade e ototoxicidade sendo imprescindível o seu monitoramento. O obje-
tivo do estudo foi analisar as possíveis reações adversas ocorridas pelo uso de aminoglicosídeos. A amostra
foi constituída de sujeitos que fizeram uso de aminoglicosídeos, no período de agosto de 2005 a junho de
2006. Quanto à idade observou-se maioria acima de 60 anos, em relação ao gênero houve predominância
em pacientes do gênero masculino. O período de uso do aminoglicosídeo manteve o limite recomendado
pela literatura. Exames laboratoriais de uréia e creatinina foram analisados afim de avaliação da função
renal. Fatores de risco que podem levar ao aparecimento de reação adversa foram observados. Para uma
antibioticoterapia racional, segundo a OMS, deve-se buscar uma maior eficácia aliada à menor toxicidade.
SUMMARY. “Possible Side Effects by the Use of Gentamicin in Cancer Patients”. The aminoglycosides are a
group of antibiotics that are similar among themselves and have same antimicrobial activity, pharmacokinetical
properties and toxicity. In current practice, the aminoglycosides maintain its validity as antibiotics for treating
Gram-negative bacilli. The incorrect use can cause damage as nephrotoxicity and ototoxicity, and for this reason
monitoring is essential . The objective of the research was analyze the possible side effects occurred by the use of
aminoglycosides. The sample consisted of subjects who used aminoglycosides, within the period August 2005 to
June 2006. Most of patients were men over 60 years. The period of use of aminoglycosides maintained the limit
recommended by the literature. Laboratory exams of urea and creatinine were analyzed in order to evaluate renal
function. Risk factors that may cause side effects was observed. For a rational antibiotic use, according to the
WHO, greater efficiency should be combined with lower toxicity.




