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RESUMO 

 

As interações medicamentosas (IM) possuem uma grande relevância na prática clínica. A 

incidência de estudos e relatos no Brasil acerca desta problemática é pouco descrita na literatura. 

Estudos comprovam que a maior causa de Interação Medicamentosa com os imunossupressores é 

devido ao seu tipo de biotransformação pelo organismo. Tal fato explica o cuidado na avaliação 

realizada para a escolha de medicamentos na politerapia com imunossupressores. O presente 

trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica nas bases de Pubmed, Scielo e Lilacs, 

compreendendo o período de janeiro de 2000 a dezembro 2012. Dentre os resultados 

encontrados, 39% dos estudos tratavam da avaliação de interações medicamentosas entre 

imunossupressores, antifúngicos (16%), os inibidores da bomba de prótons (16%), outros (9%), 

antibióticos (7%), fitoterápicos (5%), glicocorticóides e anti-hipertensivos ambos com (4%). 

Pode-se identificar os principais imunossupressores envolvidos nas interações medicamentosas, 

que foram os inibidores da calcineurina (Ciclosporina e Tacrolimus) e o agente antiproliferativo 

(Micofenolato Mofetil), assim como as possíveis interações relacionadas ao uso concomitante 

com outras classes terapêuticas. O problema das interações medicamentosas está fortemente 

interligado ao uso da polifarmácia, onde observou-se uma presença maior de interações ao nível 

farmacocinético. A presença de IM está relacionada ao agravo dos pacientes transplantados, 

oferecendo risco a perda do órgão implantado. Estes estão expostos aos níveis de toxicidade ao 

uso de imunossupressores, podendo levar os pacientes a outras complicações clínicas.   

 

 

 

Palavras-chave: Interação medicamentosa, transplante, polifarmácia, imunossupressor. 



ABSTRACT 

 

Drug interactions (IM) have a great importance in clinical practice, the incidence of studies and 

reports on this problem in Brazil is poorly described in the literature. Studies show that the 

biggest cause of Drug Interaction with immunosuppressive drugs is due to their type of 

biotransformation in the body, this fact explains the careful evaluation performed for the choice 

of immunosuppressive drugs in polytherapy. The present work it is a bibliographic watching all 

publications available in the databases Pubmed, Lilacs and SciELO, covering the period from 

January 2000 to December 2012. Among the findings, 39% of the studies dealing with the 

evaluation of drug interactions between immunosuppressants, antifungals (16%), the proton 

pump inhibitors (16%), other (9%), antibiotics (7%), herbal remedies (5 %), glucocorticoid and 

anti-hypertensive both (4%). You can identify the main immunosuppressive involved in drug 

interactions that were calcineurin inhibitors (cyclosporine and tacrolimus) and an antiproliferative 

agent (mycophenolate mofetil), as well as possible interactions related to concomitant use with 

other therapeutic classes. The problem of drug interactions is strongly connected to the use of 

polypharmacy, where there was a greater presence at pharmacokinetic interactions. The presence 

of IM is related to the injury transplanted patients, offering risk of graft loss. These are exposed 

to levels of toxicity to immunosuppressants, patients can lead to other medical complications. 

 

 

Keywords: Drug interaction, transplantation, polypharmacy, immunosuppressant. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Hospital Federal de Bonsucesso é um dos Hospitais especializados nas clínicas de 

Transplante Renal e Hepático. O transplante é considerado, na Medicina Moderna, como um dos 

procedimentos cirúrgicos mais complexos. Neste processo, são transferidos células, tecidos ou 

órgãos de um indivíduo (doador) para o paciente (receptor), com o objetivo de restaurar funções 

perdidas ou danificadas significativamente. A opção pelo transplante se dá pela impossibilidade 

terapêutica frente a um quadro clínico grave, potencialmente letal, onde se assumem os riscos 

decorrentes da cirurgia (GARCIA et al., 2004). 

Os cuidados pós-operatórios ganham relevância neste cenário, e uma abordagem 

multidisciplinar ao tratamento do paciente torna-se fundamental. Um fator necessário é a escolha 

da terapia farmacológica que acompanhará o paciente por longo período e visa evitar a rejeição 

do órgão. A farmacoterapia imunossupressora é imprescindível, neste caso, contudo a escolha da 

imunoterapia ideal não é simples e requer critérios clínicos importantes no momento da 

prescrição. Esta escolha influência principalmente na dose para o tratamento, importante tanto 

para evitar a rejeição do órgão, como para impedir que o paciente fique susceptível a infecções 

oportunistas (MIES, 1998). 

Outros medicamentos são usualmente prescritos para o tratamento de comorbidades dos 

pacientes transplantados, como por exemplo, os anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, 

antibióticos, dentre outros. Assim, ocorre o aumento do risco de interação medicamentosa 

prejudicial ao tratamento do paciente (ELBARBRY et al., 2008). Como por exemplo, uma 

interação que diminua o efeito do imunossupressor o que poderá comprometer a eficácia 

farmacoterapêutica desta classe, comprometendo o funcionamento do órgão transplantado.  

Estudos comprovam que a maior causa de Interação Medicamentosa com os 

imunossupressores é devido ao seu tipo de biotransformação pelo organismo. Este fato explica o 

cuidado na avaliação realizada para a escolha de medicamentos na politerapia com 

imunossupressores. Dentre os mais utilizados na clínica mundial se encontram a ciclosporina, 

tacrolimus e micofenolato mofetil. Estes três agentes são biotransformados principalmente pela 

CYP3A (ELBARBRY et al., 2008). Assim, o uso de fármacos que inibam ou aumentam a 
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atividade destas enzimas deve ser avaliado, a fim de evitar as principais causas de interação 

medicamentosa com relação aos imunossupressores.  

Apesar das interações medicamentosas (IM) terem grande relevância na prática clínica, a 

incidência de estudos e relatos no Brasil acerca desta problemática é pouco descrita na literatura. 

Estudos realizados em diferentes países demonstram que a frequência de IM varia de 1 à 66% em 

pacientes ambulatoriais em politerapia (CRUCIOL-SOUZA et al., 2006).  
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CAPÍTULO 1- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 I – A HISTÓRIA DO TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 

 

No passar dos séculos, a ideia de substituir as partes doentes do corpo por outra sadia fez 

parte da imaginação de muitos da humanidade. Várias foram às tentativas de utilizar tecidos de 

pessoas e animais que culminaram em fracasso por falta de conhecimento e técnicas mais 

apuradas (NOTHEN, 2006). Os relatos sobre o início dos transplantes são citados em histórias 

consideradas mitológicas. Um deles o de dois médicos chineses que nasceram em 287 d.C, tendo 

estudado medicina na Grécia. Conta-se que eles teriam transplantado a perna de um soldado que 

acabara de falecer em outro homem que havia perdido sua perna naquele mesmo dia (PEREIRA, 

2004). 

Existem relatos que o termo transplante foi utilizado pela primeira vez por John Hunter, 

em 1778, quando foi descrito sua experiência com órgãos reprodutores de animais (FONSECA E 

CARVALHO, 2005). 

Ocorreram-se durante a história, as primeiras tentativas de transfusões sanguíneas, mas a 

falta do conhecimento das incompatibilidades dos tipos sanguíneos levaram as tentativas ao 

fracasso. A primeira transfusão precedida da realização de provas de compatibilidade foi 

realizada em 1907, por Reuben Ottenber. Porém este procedimento só passou a ser utilizado em 

larga escala a partir da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Foram desenvolvidos durante este 

período os bancos de sangue para armazenamento, fazendo com que estes locais sejam um dos 

passos importantes para o desenvolvimento dos transplantes (LAMB, 2000). 

O transplante de órgãos não vitais aumentou significativamente no século 20. Os 

primeiros transplantes de córnea começaram em 1905, e sua prática cotidiana só foi consolidada 

em 1944. Os enxertos de pele iniciaram no fim dos anos 20, como medida paliativa nos casos de 

queimaduras (LAMB, 2000). 

A história dos transplantes foi marcada por frustrações e sucessos, várias tentativas foram 

realizadas em animais até que se fosse possível esta realização em humanos. Em 1933 na Ucrânia 

foi realizada a tentativa de transplante renal em humanos, mais infelizmente o procedimento não 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1907
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reuben_Ottenber&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
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obteve sucesso (GUERRA et al., 2002).  

O sucesso dos transplantes começou a ser observado no período de 1946, quando um 

enxerto renal funcionou por três dias. Embora as técnicas tivessem evoluído, existia ainda um 

problema desconhecido que era a rejeição do órgão implantado (GUERRA et al., 2002). O 

primeiro transplante renal realizado com êxito ocorreu em 1954 no Hospital de Brigham, em 

Boston, Estados Unidos por Joe Murray (CHAIB, 2000).  

A primeira tentativa de transplante de fígado em humanos foi realizada nos Estados 

Unidos, em Denver, Colorado, por Thomas Starzl, em 1963 (KUSS, 1992). Neste procedimento 

foram utilizados alguns imunossupressores azatioprina, corticosteróides e globulina 

antilinfocitária. Nos quatro anos seguintes realizou um total de sete procedimentos, sendo que 

nenhum dos pacientes sobreviveu mais que 23 dias (CHAIB, 2000; SCHAFER, 2001; RAIA, 

2001).  

No Brasil a história do transplante inicia-se em 1969, pelo Dr. Euriclides J. Zerbini, que 

realizou no Hospital das Clínicas de São Paulo, o primeiro transplante cardíaco. O receptor do 

coração sobreviveu por 28 dias após o transplante, devido ao processo de rejeição (GUERRA et 

al., 2002). 

As principais causas de morte durante o procedimento cirúrgico para os transplantes eram 

por conta da falta de controle de hemorragias que ocorriam durante o procedimento cirúrgico. 

Além de complicações técnicas e infecções no pós-operatório (SCHAFER, 2001).  

Apesar dos esforços de aperfeiçoamento da técnica operatória usada para a realização dos 

transplantes, ainda existia outro problema para ser solucionado que era a rejeição dos órgãos 

transplantados. Mas entre os anos de 1963 e 1973 foi isolado por H.P.Frey, um fungo produtor de 

uma molécula que hoje é conhecida como ciclosporina, que contribui para a sobrevida dos 

pacientes, diminuído a rejeição do órgão (SCHAFER, 2001).  

Antes da introdução da Ciclosporina no arsenal terapêutico, cerca de 50 a 75% dos 

pacientes transplantados morriam no primeiro ano de pós-operatório devido à rejeição. Porém 

com o passar dos anos e o aperfeiçoamento da terapia com a ciclosporina juntamente com a 

prednisona, há relatos de sobrevida de aproximadamente 80% dos pacientes após um ano de 

transplante (CHAIB, 2000). 
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Com isso pode se observar que a sobrevida, tanto do tecido transplantado quanto do 

paciente, foi possível graças ao uso de fármacos imunossupressores após o transplante. Assim a 

rejeição do órgão sendo controlada graças ao tratamento imunossupressor, além é claro da 

evolução das técnicas operatórias.  

 

 

II – O QUE É TRANSPLANTE?  

 

O transplante (ou transplantação) é a transferência de células, tecidos ou órgãos vivos de 

uma pessoa (o doador) para outra (o receptor) ou de uma parte do corpo para outra (por exemplo, 

os enxertos de pele) com a finalidade de restabelecer uma função perdida (PEREIRA, 1996). 

Pode ser classificado de quatro formas, a saber: 

 Autotransplante: Também chamado de transplante autoplástico, que significa a 

transferência de um órgão ou tecido de um lugar para outro, ocorrida na mesma pessoa. Este tipo 

de transplante ocorre, por exemplo, com as cirurgias de ponte safena e com o transplante de pele 

em queimaduras (PEREIRA, 1996). 

   Isotransplante: É também conhecido como transplante isogênico ou singênico e 

isoenxerto. Corresponde ao transplante de órgãos ou tecidos de um indivíduo para outro da 

mesma espécie e que possuam caracteres hereditários idênticos, como por exemplo, um indivíduo 

doou o rim ao seu irmão gêmeo (PEREIRA, 1996). 

   Alotransplante ou Homotransplante: corresponde ao transplante de órgãos e tecidos 

entre indivíduos da mesma espécie, mas que possuem caracteres hereditários diferentes. Este tipo 

de transplante pode ser feito entre vivos ou com órgãos e tecidos do cadáver. Também é 

conhecido como aloenxerto ou homoenxerto. A transfusão de sangue é um exemplo desse tipo de 

transplante, também a córnea retirada de um cadáver, o rim, o coração etc (PEREIRA, 1996). 

 Xenotransplante ou Heterotransplante: é a transferência de órgãos ou tecidos de um 

indivíduo de uma espécie (chimpanzé, por exemplo), para um ser vivo de outra espécie (homem, 

por exemplo). Mas, nesta situação, a grande possibilidade de rejeição torna praticamente 

impossível o transplante, pois o grau de afinidade biológica entre doador e receptor tem fator 
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decisivo para o êxito do transplante (PEREIRA, 1996). 

 

III - LEGISLAÇÃO 

 

No Brasil, com o decorrer dos anos e com os avanços da técnica de transplante, se fez 

necessário a criação de legislações que regulamentassem a realização do transplante no país. Pois 

no início havia regulamentação regional, desenvolvida informalmente, quanto à ordem de 

transplante, inscrição dos receptores, retirada de órgãos e critérios para a destinação e distribuição 

dos órgãos captados (PESTANA 2011). 

Em 10 de agosto de 1968 foi criada a Lei nº 5.479, sendo esta revogada pela Lei nº 8.489 

de 18 de novembro de 1992, onde dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes 

de cadáver para finalidade terapêutica e científica.  

Com o aumento dos procedimentos realizados com base nos recursos públicos, 

desenvolveu-se na sociedade brasileira, entre os gestores do SUS e na própria comunidade 

transplantadora a necessidade de se regulamentar a atividade de transplantes no Brasil, definindo 

critérios técnicos e socialmente aceitáveis quanto à destinação dos órgãos. 

 Em 04 de fevereiro de 1997 foi criada a Lei nº 9.434 (Lei da Doação Presumida), que 

dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e 

tratamento. Além do Decreto nº 2.268 em 30 de junho de 1997, que regulamentou a Lei nº 9.434 

e criou neste mesmo decreto o Sistema Nacional de Transplantes – SNT, que tem como 

finalidade desenvolver o processo de captação e distribuição de tecidos, órgãos e partes retiradas 

do corpo humano para finalidades terapêuticas e transplantes.  

O Conselho Federal de Medicina considerando o artigo 3 da Lei nº 9.434, criou a 

Resolução CFM nº 1.480 de 8 de agosto de 1997, que define critérios para o diagnóstico de morte 

encefálica. Depois de constatada e documentada a morte encefálica o diretor clínico, deve 

comunicar os responsáveis do paciente, assim como a Central de Notificação, Captação e 

Distribuição de Órgãos a que a unidade hospitalar estiver vinculada.  
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A partir destas leis e resoluções, o Ministério da Saúde inicia grande trabalho de 

implementação das mesmas, a fim de organizar o Sistema Nacional de Transplantes. Implantando 

uma lista única de receptores, a criação de Centrais Estaduais de Transplantes, cadastramento e 

autorização de equipes e serviços especializados para o procedimento. 

Com o processo de desenvolvimento algumas dificuldades e problemas foram surgindo 

por conta do crescimento do grau de organização. Fez-se necessária a agregação de novas normas 

e aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e gerenciamento do Sistema. Assim em 05 de 

agosto de 1998 foi criada a Portaria GM nº 3.407, que aprova o Regulamento Técnico sobre as 

atividades de transplantes e dispõe sobre a Coordenação Nacional de Transplante.  

Visando o aumento da captação de órgãos e o apoio às atividades das CNCDO (Central de 

Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos), através da criação da Portaria GM nº 901, de 16 

de agosto de 2000, cria-se no âmbito do Sistema Nacional de Transplantes a Central Nacional de 

Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos. 

O Brasil conta hoje, com um dos maiores programas públicos de transplantes de órgãos e 

tecidos. Atualmente são 548 estabelecimentos de saúde e 1.376 equipes médicas autorizadas a 

realizar transplantes. O Sistema Nacional de Transplantes está presente em 25 estados do país, 

através das Centrais Estaduais de Transplantes (BRASIL, 2009a). 

O Ministério da Saúde disponibiliza anualmente ao Programa Nacional de Transplantes 

de Órgãos em torno de um bilhão de reais, destinados a cobrir todas as despesas relacionadas ao 

transplante de órgãos (PESTANA 2011). Neste financiamento está incluído o tratamento 

medicamentoso do paciente transplantado, que de acordo com a Portaria nº 2.981 de 26 de 

novembro de 2009, aprimora os instrumentos e estratégias que asseguram e ampliam o acesso da 

população aos serviços de saúde, incluindo o acesso aos medicamentos de alto custo financeiro. 

De acordo com Marinho (2006), o Brasil ocupa espaço entre os dez países que realizam 

mais transplantes. E em termos de gastos, o Brasil possui o maior programa de transplante, onde 

financia aproximadamente 100% de todos os procedimentos e terapias utilizadas pelos pacientes 

transplantados, pois além do SUS, também é possível a realização destes procedimentos pela rede 

privada (BRASIL, 2009b). 
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IV - IMUNOSSUPRESSORES 

 

A imunossupressão é um estado de disfunção temporal ou permanente da resposta imune, 

devido a uma lesão no sistema imune gerada por agentes. Estes agentes podem ser vírus, 

bactérias, toxinas, produtos químicos e fatores estressantes (MUKHERJEE, 2009). 

Os agentes que suprimem o sistema imune desempenham importante papel contra a 

rejeição de órgão, enxertos de tecidos e no tratamento de certas doenças que surgem em 

consequência de distúrbios da resposta imune. Embora os detalhes dos mecanismos de ação de 

vários destes agentes ainda não estejam esclarecidos totalmente, é preciso ter conhecimento dos 

elementos fundamentais do sistema imune para entender seus mecanismos e efeitos 

(MUKHERJEE, 2009). 

De maneira geral, os agentes imunossupressores inibem as respostas imunológicas, 

celulares ou humorais, enquanto os agentes anti-inflamatórios esteroidais suprimem as funções de 

células inflamatórias inespecíficas, como os macrófagos, neutrófilos, basófilos e mastócitos 

(KRENSKY et al., 2010). 

Os fármacos imunossupressores são usados para diminuir a resposta imune no transplante 

de órgãos e nas doenças autoimunes. No transplante, as principais classes de fármacos 

imunossupressores usadas atualmente são: (1) glicocorticóides, (2) inibidores da calcineurina, (3) 

agentes antiproliferativos / antimetabólitos, e (4) biológicos (anticorpos) (PORTARIA SAS/MS 

nº713, de 17 de dezembro de 2010; PORTARIA SAS/MS nº666, de 17 de julho de 2012).  

As preparações de anticorpos monoclonais e policlonais dirigidas às células T reativas são 

terapias adjuvantes importantes e providenciam oportunidade única para atingir especificamente 

as células imunorreativas. O arsenal de imunossupressores como os anticorpos anti-CD25 

(receptor da IL-2) (Basiliximab, Daclizumab) que atingem as vias de fatores de crescimento, 

limitam substancialmente a expansão clonal, promovendo potencialmente a tolerância 

(KRENSKY et al., 2010). 

Estes fármacos proporcionaram alto grau de sucesso clínico no tratamento de condições 

como rejeição imune aguda de órgãos transplantados e várias doenças autoimunes. Contudo, 

estas terapias requerem uso em longo prazo e supressão não específica de todo o sistema 
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imunitário, expondo os doentes a risco consideravelmente aumentado de infecções e reações 

adversas (KRENSKY et al., 2010). 

O uso de imunossupressores pode provocar diversos e graves efeitos adversos, 

independente de sua classe torna-se necessário a monitorização e acompanhamento constante 

destes efeitos nos pacientes em tratamento (MUKHERJEE, 2009; KRENSKY et al., 2010). 

Entre os principais efeitos adversos dos Inibidores da Calcineurina (Tacrolimus e 

Ciclosporina) pode-se citar a nefrotoxidade e a hepatotoxidade, entre os Glicocorticoides 

(Prednisona, Prednisolona e Metilprednisolona) tem-se a hipertensão e a hiperglicemia, nos 

Agentes Antiproliferativos / Antimetabólitos (Sirolimus, Azatioprina e Micofenolato Mofetil) a 

leucopenia e a hepatotoxidade (KRENSKY et al., 2010).  

 

 

V – A POLIFARMÁCIA 

 

Através dos avanços ligados a ciência médica vieram os benefícios de maior expectativa 

de vida, assim como os problemas. O aumento de custos para a promoção da qualidade de vida, 

incluindo o acesso a medicamentos, traz como consequência impacto no âmbito clínico e 

econômico, repercutindo no final na segurança do paciente (SECOLI, 2010). Com isso algumas 

estratégias vêm sendo traçadas no intuito de descrever, organizar e disponibilizar informações 

que possam contribuir para o aumento da segurança na utilização de medicamentos (GUILAM, 

2006). 

O uso concomitante de vários medicamentos é um dos problemas mais importantes 

atualmente relacionados a medicamentos. Isto pode ser observado principalmente em pacientes 

idosos, pacientes portadores de doenças crônicas e pacientes de instituições de saúde de longa 

permanência, o que acaba levando a este paciente ser submetido ao uso da polifarmácia 

(SECOLI, 2010). 

A quantidade de medicamentos é o principal fator para que ocorram reações adversas e 

interações medicamentosas (PASSARELI, 2008). A polifarmácia pode ser definida como, o uso 

simultâneo de cinco ou mais medicamentos, sendo considerados um dos principais fatores para a 
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possibilidade de interações medicamentosas e reações adversas (MOURA, 2007; SECOLI, 2010; 

MELGAÇO, 2011). 

Segundo Veehof (2000), a duração da terapia também seria outro critério para definição 

de polifarmácia, onde foi definido um período de mínimo de 60 dias, sendo que este critério 

ainda não está validado. 

Esta prática passou a ser configurada como um dos problemas de segurança relacionados 

ao uso de medicamentos, onde os riscos de reações adversas podem aumentar de três a quatro 

vezes em pacientes submetidos à polifarmácia. A possibilidade de gerar interações 

medicamentosas está associada com o aumento da toxicidade cumulativa, elevando os índices de 

erros de medicação, e assim o aumento da morbimortalidade (MOURA, 2007; SECOLI, 2010). 

O paciente transplantado é um grande candidato a situação da polifarmácia. Devido a sua 

própria condição, pois além de ter sido submetido a um procedimento complexo, é um doente 

crônico, que permanecerá por longo período de internação, sujeito ao risco de infecções e outras 

complicações pós-cirurgia. Isso torna alta a probabilidade de risco de interações medicamentosas 

para este grupo de paciente, onde a prevalência de interações aumenta de acordo com o número 

de medicamentos prescritos, principalmente associados à complexidade do quadro clínico do 

paciente transplantado (LIMA, 2011). 

Isto faz com que as unidades hospitalares recebam uma atenção especial quanto ao 

assunto, visto que o uso concomitante de vários medicamentos, a complexidade e instabilidade 

dos pacientes são fatores extremamente relevantes para a vulnerabilidade do mesmo (MELO, 

2008). 

 

 

VI – INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 

Entre os principais e significantes Problemas Relacionados ao Medicamento (PRM) 

encontram-se as Interações Medicamentosas (PEREIRA, 2008; DIAS, 2001). Interação 

Medicamentosa (IM) é definida como a resposta farmacológica ou clínica a administração de 

uma combinação de medicamentos, diferente dos efeitos de dois agentes dados individualmente. 
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O resultado final pode aumentar ou diminuir os efeitos de um ou dos princípios ativos sozinhos 

(KRENSKY et al., 2010). 

 Uma interação medicamentosa ocorre quando os efeitos e/ou a toxicidade de um fármaco 

são alterados pela presença de outro, podendo ser benéfica (aumento da eficácia) ou maléfica 

(diminuição da eficácia e/ou toxicidade) (STREETMAN, 2000). 

As interações podem ser do tipo: farmacocinéticas (alterações na absorção, distribuição, 

biotransformação e excreção) ou farmacodinâmicas (sinergismo ou antagonismo da ação) 

(STREETMAN, 2000). 

O risco de interação fármaco-fármaco aumenta quanto maior o número de medicamentos 

usados. De acordo com Goldberg et al. (1996), estes riscos ocorrem em 13% dos pacientes que 

tomam até dois medicamentos e aumenta para 85% em pacientes que tomam mais de seis.  

Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

que as interações medicamentosas representam de 3 a 5% das reações adversas a medicamentos 

que poderiam ter sido evitadas em hospitais (RASCHETI et al., 1999) .  

Um fator importante para reduzir as Interações Medicamentosas é uma abordagem 

multidisciplinar focada no paciente (MORIMOTO et al., 2004), onde o farmacêutico pode 

participar ativamente auxiliando na diminuição deste evento. O estudo de Pepe e Castro (2000) 

demonstrou que o farmacêutico é capaz de identificar, corrigir e/ou reduzir riscos relacionados à 

polimedicação.  

Todos os indivíduos submetidos ao tratamento com muitos medicamentos estão expostos 

aos efeitos das interações (PIVATTO JÚNIOR et al., 2009). Contudo, determinados grupos de 

pacientes são mais susceptíveis, dentre eles os idosos, crianças, cardiopatas, hepatopatas, 

nefropatas, imunodeprimidos e indivíduos transplantados. Os transplantados fazem uso crônico 

de agentes imunossupressores e costumam ser exposto à polimedicação por tempo prolongado, 

precipitando assim, reações indesejáveis, oriundas de Interações Medicamentosas, o que agrava o 

quadro fisiopatológico instalado (SECOLI et al., 2001). 
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CAPÍTULO 2 - OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Realizar uma revisão bibliográfica sobre interações medicamentosas de 

imunossupressores em pacientes submetidos a transplante de órgãos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os principais imunossupressores envolvidos nas interações 

medicamentosas. 

 

 Identificar as possíveis interações medicamentosas relacionadas ao uso de 

imunossupressores. 

 

 Avaliar a interferência das interações medicamentosas no tratamento dos pacientes. 
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CAPÍTULO 3 – MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica observando todas as publicações 

disponíveis nas bases de Pubmed, Scielo e Lilacs, compreendendo o período de janeiro de 2000 a 

dezembro 2012. Estas bases de dados foram escolhidas por serem as mais comumente usadas 

pelos profissionais da saúde para levantamento bibliográfico. 

Para a localização, foram usados os seguintes descritores, em português, e seus 

congêneres em espanhol e inglês: “interação medicamentosa/ interacciones medicamentosas / 

drug interaction” e interação medicamentosa com imunossupressores/ interacciones 

medicamentosas con inmunosupresión / drug interactions with immunosuppressive. A seguir, a 

busca foi ampliada, utilizando os termos “transplante de órgãos/ trasplante de órganos / organ 

transplantation e polifarmácia/ polifarmacia / polypharmacy. Outra estratégia utilizada para 

identificar estudos foi estender a busca às referências bibliográficas dos artigos selecionados. 

Os critérios para seleção, definidos foram: 

Inclusão: artigos em português, espanhol ou inglês que discutiam ou avaliavam a questão 

de interações medicamentosas com o uso de imunossupressores, considerando o contexto de 

pacientes submetidos ao transplante de órgãos expostos a situação de polifarmácia, independente 

do referencial metodológico utilizado. 

Exclusão: referências sem resumo ou abstract, estudos de interações medicamentosas que 

não se tratava do uso de imunossupressores em pacientes submetidos ao transplante de órgãos. 

A seguir todos os artigos resgatados separados para coleta de informação sobre tipo de 

estudo e resultados. Os estudos foram separados e analisados segundo as seguintes categorias: 

- Estudos relacionados à polifarmácia: estes descrevem a situação de polifarmácia, os 

principais grupos expostos a esta situação e os principais problemas relacionados. 

- Estudos de interações medicamentosas: estes descrevem de maneira geral e/ou 

específica às interações medicamentosas, fatores preditivos a ocorrência de interações 

medicamentosas, seus benefícios e malefícios e questões de monitoramento e controle das 

interações. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A busca bibliográfica resultou em um total de 50 artigos, sendo excluídos 6 artigos, por 

não serem condizentes com os critérios de inclusão enunciados na metodologia, totalizando no 

final em 44 artigos utilizados. A maioria destes foi localizada na base de dados Pubmed, a partir 

do termo “drug interaction” e “drug interactions with immunosuppressive”.  

Os estudos visavam avaliar potenciais ou a própria interação medicamentosa, entre os 

imunossupressores utilizados na terapia de rejeição do enxerto, em uso concomitante com outros 

medicamentos. 

Pode-se observar a prevalência da utilização dos seguintes imunossupressores: 

Micofenolato Mofetil, Tacrolimus e Ciclosporina, além de alguns estudos relacionados ao uso de 

Everolimus e Sirolimus.  

Os estudos foram separados de acordo com o imunossupressor, ficando estes distribuídos 

em: Micofenolato Mofetil (48%), Tacrolimus (34%), Ciclosporina (11%), Everolimus (2%) e 

Sirolimus (5%), conforme Gráfico 1: 

 

 
            Gráfico 1: Distribuição dos artigos recuperados conforme fármaco imunossupressor 
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Pode-se observar que 39% dos estudos tratavam da avaliação de interações 

medicamentosas entre imunossupressores, geralmente prescritos de forma conjunta em pacientes 

transplantados renais, seguindo protocolos clínicos de utilização. Vale ressaltar que estas 

combinações são necessárias na prevenção da infecção aguda em episódios de rejeição.  

Além da avaliação desta interação, os outros fármacos foram divididos pela sua classe 

terapêutica, sendo antifúngicos (16%), os inibidores da bomba de prótons (16%), outros (9%), 

antibióticos (7%), fitoterápicos (5%), glicocorticoides e anti-hipertensivos ambos com (4%). 

 
 

 
         Gráfico 2: Distribuição das interações conforme classe terapêutica 

 

 

Os estudos a serem avaliados ficaram divididos, em pacientes transplantados com 98%, e 

2% para estudos com pacientes transplantados e não transplantados. Os tipos de estudos a serem 

avaliados foram classificados em in vivo 66%, relato de caso 32% e in vivo juntamente com in 

vitro 2%. 

As interações medicamentosas encontradas foram classificadas quanto ao mecanismo de 

ação em farmacocinética 95% e farmacodinâmica 5%, poucos estudos avaliam as consequências 

das interações medicamentosas possivelmente pela dificuldade de se obter uma comprovação da 

ocorrência de interação em amostras significativas. 
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 Os mecanismos farmacocinéticos das IMs são observados quando as ações de um 

fármaco alteram o perfil de absorção, distribuição, metabolismo ou excreção de um segundo 

fármaco. O resultado pode ser aumento ou diminuição na concentração da substância no local de 

ação. Enquanto interações farmacodinâmicas ocorrem quando dois fármacos fazem suas ligações 

no mesmo receptor, ou quando eles têm efeitos aditivos ou inibitórios devido à atividade em 

diferentes receptores no organismo. Frequentemente, as substâncias, além de seus efeitos 

primários, apresentam um ou mais efeitos secundários que podem resultar em interações. 

Apenas 27% dos estudos avaliaram o dano provocado ao paciente, com isso não sendo 

verificado se o paciente sofreu algum dano por conta da interação em 73% dos casos, conforme 

Gráfico 3: 

 
 

 
Gráfico 3: Distribuição de artigos recuperados segundo avaliação de dano ao paciente 

 

 

 

Na atualidade as interações medicamentosas (IM) têm se constituído em importante 

objeto de investigação. O número de medicamentos disponibilizados no mercado é grande, a 

polifarmácia é uma estratégia utilizada no tratamento de várias doenças. 

As consequências das IM, muitas vezes, encontram-se relacionadas a reações adversas, 

que são reconhecidas como importante problema de saúde, tendo em vista que podem levar ao 

insucesso terapêutico sem mostrar nenhum dano aparente ao paciente.   

O uso simultâneo de vários medicamentos é comum na prática clínica e está 

intrinsicamente relacionado ao risco de interações medicamentosas. A politerapia é justificável 
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quando permite obter efeito terapêutico sinérgico, portanto aumentando a eficácia do tratamento, 

ou para a terapia de múltiplas doenças coexistentes. Contudo, tais combinações podem resultar 

em interações medicamentosas, desencadeando variados problemas, como falha no tratamento e 

eventos adversos. 

As interações entre imunossupressores avaliadas pelos estudos estão relacionadas 

principalmente ao uso concomitante do Micofenolato Mofetil com Ciclosporina (CsA) e ou 

Tacrolimus (TAC), estudos farmacocinéticos anteriores demonstraram uma interação entre os 

inibidores da calcineurina e o Micofenolato, no entanto o exato mecanismo em que esta interação 

acontece ainda apresenta controvérsia entre os autores.  

Segundo Cremers et al. (2005), pode-se observar que o uso de Micofenolato Mofetil 

juntamente da Ciclosporina diminui a absorção do Micofenolato. Tal fato se dá devido ao seu 

mecanismo de ação, onde sugere-se a inibição do ciclo entero-hepático, que impede a 

recirculação do agente ativo do Micofenolato o Ácido Micofenólico, explicando a diferença 

farmacocinética observada quando co-administrada com o Tacrolimus.  

Em outro estudo, Taheri et al. (2009), também pode verificar uma concentração 

aumentada da CsA no sangue, em uso concomitante com o Micofenolato Mofetil que mais uma 

vez teve a sua absorção inibida pelo o uso da Ciclosporina. Acredita-se que a absorção intestinal 

esteja relacionada a este caso. Essa interação é de grande relevância uma vez que pode resultar na 

sobreexposição da CsA, e assim aumentando seus efeitos adversos como diabetes, nefrotoxidade, 

hipertensão e hiperlidemia.   

Estes estudos fazem com que seu uso concomitante seja avaliado e monitorado, com 

objetivo de adequação da terapia imunossupressora, tendo em vista que o uso combinado do 

Micofenolato Mofetil e a Ciclosporina são constantemente prescritos, devido a fazerem parte de 

protocolos de imunossupressão comumente utilizados por pacientes pós-transplante. 

O mesmo não foi observado dentre os estudos que avaliam o uso do Micofenolato Mofetil 

com Tacrolimus, apesar da CsA e do TAC pertencerem à mesma classe imunossupressores 

inibidores da calcineurina, seu mecanismo de inibição ocorrem por vias diferentes o que pode 

explicando a ocorrência de não interação entre o Micofenolato Mofetil e o Tacrolimus. 

Além dos imunossupressores citados acima, existem outros que não são amplamente 

utilizados, mas que possuem relação com interações medicamentosas com o Sirolimus e o 
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Everolimus. 

Os agentes antiproliferativos (Sirolimus e Everolimus) são geralmente combinados com 

inibidores da calcineurina (Ciclosporina e Tacrolimus), estes fármacos são todos inibidores da 

CYP3A4 e substratos da Glicoproteína-p, logo as vias de biotransformação representam 

potenciais oportunidades de interações farmacocinéticas. 

De acordo com Kovarik et al. (2006), em uma avaliação do uso de Everolimus com 

Ciclosporina ou Tacrolimus, relata que a dose de Everolimus deverá ser maior quando esta 

terapia for combinada com o uso de Tacrolimus a fim de atingir a concentração de Everolimus no 

sangue, o que não foi observado no uso concomitante da Ciclosporina. 

Os estudos sobre o uso de Sirolimus também estão relacionados ao uso com a 

Ciclosporina ou Tacrolimus. Em um estudo randomizado a longo prazo observou também que o 

uso do Sirolimus juntamente do Tacrolimus influencia na dose. Pacientes do estudos tiveram que 

receber uma dose elevada de Sirolimus a fim de se alcançar o nível de Sirolimus no sangue, onde 

o mesmo não ocorreu com o uso da Ciclosporina. 

Ao contrário do estudo randomizado, em um relato de caso de Zamojcin et al. (2005), foi 

identificada a interação entre o Sirolimus e Ciclosporina. Neste estudo relata-se a ocorrência de 

um aumento significativo acima das concentrações terapêuticas de Ciclosporina no sangue, o que 

levou o paciente transplantado renal a apresentar os efeitos tóxicos secundários da CsA, como o 

aumento dos níveis de uréia e creatinina, assim como hipertensão arterial. 

O aumento dos níveis de Ciclosporina observadas com uso concomitante do Sirolimus 

pode ser explicado novamente por uma interação medicamentosa no nível de CYP3A4 e da 

glicoproteína-p. 

Outra fonte de interação medicamentosa avaliada no uso de imunossupressores foi a 

utilização de fitoterápicos. Neste cenário observa-se mais especificamente a Erva de São João, 

usada por possuir efeitos antidepressivos. Pacientes fazem uso deste fitoterápico livremente sem 

comunicação prévia ao seu médico.  

Dentre os estudos foram observadas sua interação com dois imunossupressores o 

Tacrolimus e a Ciclosporina. Em ambos os casos a Erva de São João atuou na diminuição da 

biodisponibilidade de ambos os fármacos, oferecendo risco ao sucesso do transplante de órgãos. 
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Em relação a interação com Tacrolimus resultou em diminuição de 50% na biodisponibilidade, 

presumivelmente o uso do fitoterápico influenciou na farmacocinética do medicamento por 

indução da CYP3A4 e da glicoproteína-p, que atuam no mecanismo do Tacrolimus. 

Logo a co-administração em casos de auto medicação devem ser evitados. No entanto 

sendo a Erva de São João o antidepressivo de escolha clínica, estes pacientes devem ser 

monitorados, além da realização do ajuste de doses do Tacrolimus. 

O uso de antibióticos e antifúngicos em pacientes pós-transplante, faz parte da prática 

clínica utilizados com o intuito profilático ou medicamentoso. Estes pacientes se tornam difíceis 

de tratar não só por causa de seu estado imunocomprometido, mas também por causa das 

propriedades farmacocinéticas/ farmacodinâmicas dos agentes antifúngicos e antibióticos. 

Pacientes transplantados são susceptíveis a infecções invasivas por fungos e bactérias, 

necessitando de tratamento com antifúngicos incluindo os azóis. Agentes antifúngicos são 

conhecidos por inibir o metabolismo de fármacos imunossupressores como a Ciclosporina e o 

Tacrolimus, agindo na inibição da enzima CYP3A4. 

De acordo com os estudos, podemos citar uma ampla utilização do Voriconazol como o 

antifúngico de escolha devido ao seu amplo espectro, mais juntamente com o tratamento 

antifúngico vem os problemas relacionados a interação observada com uso concomitante com 

Tacrolimus. 

Em um estudo realizado por Venkataramanan et al. (2002), observou-se uma elevação dos 

níveis de Tacrolimus em 10 vezes acima do mínimo no sangue, em pacientes transplantados 

hepáticos após a inclusão do Voriconazol, devido ao grande aumento dos níveis do Tacrolimus o 

Voriconazol foi descontinuado, e o uso de Tacrolimus permaneceu em stand-bay até que os 

níveis sanguíneos retornassem ao valores basais. 

Segundo Chang et al. (2010), que relata a associação de Tacrolimus e Voriconazol, o 

paciente teve o Voriconazol substituído por Anfotericina B lipossomal, devido ao aumento dos 

níveis de Tacrolimus, onde o mesmo teve sua dose reduzida a metade, visando manter a 

concentração mínima indicada para este fármaco, não foram observados níveis de nefrotoxidade 

mas foi notada a presença de hiponatremia para este paciente. 

Em um relato de caso por Capone et al. (2010), em uma mulher transplantada renal com 
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infecção do trato urinário por Cândida sensível a Voriconazol, o mesmo foi iniciado como 

tratamento sendo a paciente usuária de Tacrolimus. Neste caso, mais uma vez a combinação foi 

responsável pelo aumento das concentrações sanguíneas de Tacrolimus. Além disso, é 

interessante observar que o tempo necessário para notar-se a interação foi de 1 dia, sendo 

observado seu desaparecimento após 8 dias da descontinuação do Voriconazol. 

A hipótese levantada pelos autores dos trabalhos é que o Voriconazol pode afetar a 

farmacocinética do Tacrolimus através da inibição da CYP3A4, por esta razão recomenda-se a 

redução de TAC diário quanto administrado concomitantemente com o Voriconazol. Tal atitude 

pode minimizar a toxicidade relacionada a dose além de maximizar a eficácia do 

imunossupressor. Por isso o prescritor e o farmacêutico devem estar atentos para os efeitos 

adversos incluindo a nefrotoxidade, hiperglicemia, hipercalemia e hiponatremia, sendo estes 

pacientes continuamente monitorizados. 

Os antibióticos também são amplamente utilizados para estes pacientes, nesta classe 

terapêutica pode-se citar dentre os trabalhos, a utilização da Azitromicina, Amoxicilina e o 

Ertapenem. 

Antibióticos macrolídeos, incluindo a eritromicina e a claritromicina têm sido 

reconhecidos como inibidores da CYP, e seu uso concomitante com o Tacrolimus vêm sendo 

relatado um aumento das concentrações do TAC ao uso destes antibióticos. No caso da 

Azitromicina, ela possui um metabolismo diferente dos outros macrolídeos, onde a mesma 

apresenta efeitos mínimos sobre a CYP. 

De acordo com relato de caso por Mori et al. (2005), em uma paciente com transplante de 

medula, em uso de Tacrolimus e Azitromicina, pode-se verificar aumento acentuado dos níveis 

de Tacrolimus, após apenas duas doses de Azitromicina, sugerindo fortemente a possibilidade de 

interação com TAC. Sendo nesta circunstância o possível mecanismo de interação ainda 

desconhecido necessitando de outros estudos para tal confirmação. 

Em outro relato de caso Ratna et al. (2010), descreve dois pacientes transplantados renais 

em utilização de Micofenolato e Amoxicilina, onde em ambos os pacientes houve redução 

significativa da AUC do Micofenolato quando co-administrado com a Amoxicilina. 

Esta interação pode estar relacionada a diminuição na recirculação entero-hepática do 

Micofenolato, que pode ser devido a ação da Amoxicilina na flora intestinal afetando a 
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glucuronidação e a recirculação entero-hepática do ácido micofenólico. Esta constatação assume 

uma importância porque quanto menor a AUC do Micofenolato, maior o risco de episódios de 

rejeição em pacientes transplantados.  

A associação do Ertapenem com Tacrolimus também foi estudada por Bora et al. (2012), 

o Ertapenem é um antibiótico que em estudos "in vitro" demonstra não inibir o metabolismo das 

seis principais isoenzimas do citocromo P450 incluindo a CYP3A4, assim espera-se que o seu 

uso não afete o metabolismo destes fármacos através deste sistema. 

 Este estudo demonstrou que o que parecia improvável pode ser observado, o Tacrolimus 

teve sua concentração aumentada, fazendo com que suas doses fossem reduzidas a fim de atingir 

novamente a concentração terapêutica. Os resultados foram significativos, não sendo possível 

definir o mecanismo pelo qual o Ertapenem eleva os níveis de Tacrolimus, por isso sugere-se que 

o paciente em tratamento seja cuidadosamente monitorizado durante a utilização concomitante 

com o TAC. 

A administração de glicocorticóides em pacientes pós-transplantes pode ser realizado 

através da combinação da Prednisona com Tacrolimus ou Micofenolato ou Sirolimus, para a 

prevenção da rejeição aguda após transplantes de órgãos sólidos. A prednisona é administrada 

aos pacientes em doses diárias fixa de acordo com o peso do mesmo, com redução progressiva e 

ou a retirada durante o primeiro ano após o transplante (PARK et al., 2009) 

No estudo de Park et al. (2009), foram realizadas três associações diferentes com a 

utilização da Prednisona com os seguintes imunossupressores: Tacrolimus, Micofenolato Mofetil 

e Sirolimus. Pode-se avaliar que a exposição a dose de Tacrolimus foi maior em pacientes com 

doses menores de Prednisona, o mesmo foi observado para a utilização do Micofenolato e 

Sirolimus mas em níveis menores.  

O aumento observado pode ser associado com a redução da dose de Prednisona nos 

primeiros 6 meses após o transplante, onde a Prednisona atua como substrato da glicoproteína-p e 

CYP3A4 o que explicar os resultados encontrados. 

Portanto, é clinicamente significativo as interações fármaco-fármaco sendo estas 

prováveis de ocorrer quando esses medicamentos são combinados. Além disso, estas interações 

podem mudar após o transplante, não só por causa da redução da dose, mas também porque estes 

fármacos podem mostrar farmacocinética dependente do tempo.  
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Muitos pacientes transplantados necessitam da utilização de medicamentos anti-

hipertensivos, seja por conta de alguma doença preexistente, ou por uma alteração da pressão 

arterial pós-transplante. Dentre os estudos esta é mais uma classe que deve ser avaliada e 

acompanhada quando em uso concomitante de imunossupressores. 

Em um estudo realizado em receptores de transplantes renais japoneses, por Miura et al. 

(2009), foi analisado o efeito do uso do telmisartan, valsartan e candersatan na farmacocinética 

do Micofenolato mofetil. Neste caso foi verificado entre os três uma interferência na 

farmacocinética do Micofenolato quando em uso conjunto com o Telmisartan, onde a 

concentração máxima do Micofenolato ficou diminuída por essa combinação. Portanto o uso 

concomitante destes medicamentos deve ser monitorizado. Igualmente a farmacocinética do 

Micofenolato o Telmisartan parece sofrer a recirculação entero-hepática, o que pode ser um fator 

para sua meia vida longa. 

Em um relato de caso, por Zhao et al. (2012), sobre uma criança de 4 anos transplantado 

renal, em uso de Anlodipino juntamente de Tacrolimus, Micofenolato Mofetil e Prednisona. O 

Anlodipino é um bloqueador de canal de cálcio utilizado para tratar a hipertensão em crianças. 

Ambos o Anlodipino e o Tacrolimus são substratos dos citocromos 3A4 e 3A5 e glicoproteína-p, 

o que resultou em aumento rápido das concentrações sanguíneas de Tacrolimus, o que levou ao 

aumento relevante da exposição a toxicidade renal.  

Pacientes transplantados são mais susceptíveis aos casos de dislipidemia, com sua 

incidência maior do que na população em geral, sendo a grande maioria em transplantados 

hepáticos (DOPAZO et al., 2009) 

Em um relato de caso por Dopazo et al. (2009), onde um paciente transplantado hepático 

em imunossupressão inicial com Tacrolimus e Micofenolato Mofetil, e posteriormente o 

Micofenolato sendo substituído por Sirolimus por conta de indícios de rejeição aguda. Devido ao 

aumento dos valores de colesterol e triglicérides foi introduzida na terapia a Sinvastatina.  

No caso deste estudo foi verificado que após 2 meses da introdução da Sinvastatina o 

paciente desenvolveu rabdomiólise e insuficiência renal aguda, com alterações laboratoriais, com 

sintomas de dores musculares progredindo para tetraparesia com arreflexia. Infelizmente neste 

caso o paciente evolui com insuficiência respiratória, onde faleceu após 6 dias de internação com 

sintomas. 
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As estatinas compartilham algumas vias metabólicas com os imunossupressores onde a 

grande maioria é metabolizada pelo sistema enzimático CYP450, e a Sinvastatina é metabolizada 

pela CYP3A4, esta combinação pode resultar num aumento do risco de reações adversas 

(DOPAZO et al., 2009) 

Portanto antes da introdução da terapia com estatinas em pacientes de transplante de 

fígado deve ser revisto todas as possibilidades de potenciais interações medicamentosas a fim de 

minimizar ou gerenciar pro ativamente eles. O risco de rabdomiólise com estatina pode ser 

aumentada com o uso de medicamentos que inibem o citocromo P450 (CYP) 3A4, mas também 

pode ser influenciada por outros fatores (DOPAZO et al., 2009) 

Outra avaliação encontrada dentre os estudos foi um relato de caso de Annapandian et al. 

(2009), quanto a interação observada com uso concomitante de Valproato de Sódio com 

Micofenolato em pacientes transplantados renais.  

Neste relato de caso pode se observar que o uso do Valproato de Sódio diminuiu a 

concentração do Micofenolato, sendo necessário um aumento de 71,4% na dose do Micofenolato 

a fim de se manter a AUC dentro da faixa terapêutica. Os mecanismos que causam tais mudanças 

ainda não estão definidos necessitando de cautela quanto ao inicio de Valproato de Sódio em 

pacientes em uso de Micofenolato.  

Problemas hematológicos também podem ocorrer devido a uma possível interação 

medicamentosa. Esta situação  pode ser bastante grave tendo em vista ao estado delicado em que 

o paciente transplantado se encontra (CATTANEO et al., 2008; ROYER et al., 2003) 

Alguns estudos relatam casos de neutropenia e anemia grave, devido ao uso de alguns 

fármacos juntamente com imunossupressores. Como exemplo pode-se citar o relato de caso de 

Cattaneo et al. (2008) onde o uso de Micofenolato Mofetil e Rosiglitazona influenciou no 

declínio progressivo na contagem de glóbulos vermelhos, levando o paciente ao quadro clínico de 

anemia grave além de um aumento nas concentrações do imunossupressor.  

Royer et al. (2003), relatou que o uso Micofenolato Mofetil e Valaciclovir, possa ter 

levado a paciente pós transplante renal a um quadro de neutropenia. A hipótese seria em que o 

Micofenolato potencializa as atividades anti-virais do Valaciclovir o que pode também potenciar 

seus efeitos hematológicos especialmente quando administrado em altas doses principalmente em 

pacientes transplantados renais 
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A última classe terapêutica avaliada dentre os estudos foi os inibidores da bomba de 

prótons, que são amplamente utilizados nos pacientes pós-transplante, com a função de se evitar 

possíveis sangramentos gástricos ou ulcerações gastrointestinais relacionados ao estresse. 

Os estudos trazem a avaliação do uso de Micofenolato de Mofetil e os Inibidores da 

Bomba de Prótons (Pantoprazol e Omeprazol), esta interação ainda é pouco estudada pois os  

relatos frequentemente encontrados estão relacionados ao uso Tacrolimus. 

De acordo com Kofler et al. (2009), concluiu-se que doses terapêuticas de Pantoprazol 

(40mg), oferecia uma influência inibidora significativa sobre a concentração máxima do 

Micofenolato Mofetil. Isso resulta em uma interação onde o fármaco tem sua exposição 

diminuída que pode levar estes pacientes ao maior risco de rejeições agudas, além da necessidade 

do aumento das dosagens para se alcançar o efeito imunossupressor esperado. 

Segundo Doesch et al. (2010), em pacientes submetidos a transplante cardíaco e em uso 

de Micofenolato Mofetil e Inibidores da bomba de prótons, foi observado uma diminuição da 

AUC do Micofenolato, onde as doses tiveram que ser reajustadas a fim de evitar a rejeição do 

órgão.  

Em contra partida aos estudos citados acima Kiberd et al. (2011), mostrou que inibidores 

da bomba de prótons quando utilizados em doses terapêuticas em combinação com o 

Micofenolato Mofetil, não afetam significativamente a exposição do mesmo em pacientes 

transplantados renais. 

O Micofenolato após administração oral é rapidamente absorvido, dependendo do pH 

gástrico, o que pode explicar a possível interação com inibidores da bomba de prótons que 

possuem a função de inibir a secreção do ácido gástrico por meio da H+/K+ ATPase, podendo 

modificar a liberação de outros fármacos. Assim eles influenciam na absorção e no metabolismo 

por diminuir a eluição e hidrólise do Micofenolato de Mofetil, diminuindo posteriormente a 

concentração plasmática de seu metabólito ácido micofenólico (KIBERD et al., 2011). 

Complicações gastrointestinais graves em transplantados renais e hepáticos incluem 

ulcerações gástricas ou duodenais com hemorragia subsequente. Essas complicações possuem 

etiologia desconhecida, mas que pode por muitas das vezes serem secundárias ao uso de 

imunossupressores tais como o Micofenolato ou a Prednisona (PARK et al., 2009). 
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Em relatos de casos foi observada a interação dos inibidores da bomba de prótons em uso 

concomitante com o Tacrolimus. De acordo com Moreau et al. (2006) em um transplante 

hepático pediátrico, em uso de Omeprazol e Tacrolimus, foi observado que após a introdução do 

omeprazol, as concentrações de Tacrolimus aumentaram atingindo o pico, associado ao aumento 

dos níveis de creatinina sérica. 

Segundo Maguire et al. (2012), em um relato de caso de um paciente transplantado renal, 

apresentou uma interação relevante no uso concomitante de Tacrolimus e esomeprazol e 

posteriormente com Omeprazol. Para este paciente observou-se o aumento da creatinina sérica 

juntamente com o aumento das concentrações de TAC. Após a retirada do inibidor da bomba de 

prótons os níveis de TAC voltaram ao normal. Tais interações podem estar ligadas a inibição 

hepática e intestinal da CYP3A4 e da Glicoproteína-p.  

As interações encontradas nos estudos, ficam demonstradas no Apêndice 1: Tabela de 

interações medicamentosas segundo avaliação dos autores e suas condutas, onde observa-se as 

interações e suas respectivas condutas segundo os autores dos estudos. 

Estes relatos de casos mostram a importância da avaliação e acompanhamento dos níveis 

dos imunossupressores no sangue a fim de se evitar os níveis tóxicos destes fármacos assim como 

doses insuficientes para o correto tratamento imunossupressor, levando o paciente a uma possível 

rejeição e a perda do órgão transplantado.  
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

 

 

Com a avaliação dos estudos selecionados, pode-se identificar os principais 

imunossupressores envolvidos nas interações medicamentosas, que foram os inibidores da 

calcineurina (Ciclosporina e Tacrolimus) e o agente antiproliferativo (Micofenolato Mofetil), 

assim como as possíveis interações relacionadas ao uso concomitante com outras classes 

terapêuticas.  

O problema das interações medicamentosas está fortemente ligado ao uso da polifarmácia, 

que caminham juntos neste caso em pacientes transplantados que utilizam uma grande quantidade 

de medicamentos de várias classes terapêuticas. 

Nos estudos observou-se a presença maior de interações ao nível farmacocinético, onde os 

imunossupressores tiveram sua absorção e biodisponibilidade afetada pelas possíveis interações 

medicamentosas. 

A presença de IM está relacionada ao agravo dos pacientes transplantados, oferecendo 

risco a perda do enxerto. Estes pacientes estão expostos aos níveis de toxicidade ao uso de 

imunossupressores, podendo levar a outras complicações clínicas.   

Com a metodologia utilizada e as bases de dados selecionadas para o presente estudo, não 

foi possível avaliar as taxas de morbidades e possível mortalidade relacionados às interações com 

imunossupressores. 

Pode-se observar uma falta de estudos mais aprofundados sobre o tema, além da escassez 

de estudos sobre interações medicamentosas com imunossupressores no de Brasil. Fato 

preocupante pelo país possuir um dos maiores programas de transplante de órgãos.  
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7.1 Apêndice 1: Tabela de Interações medicamentosas segundo avaliação dos autores e suas condutas 

Legenda 
 

- AUC: Área sob a Curva 
- Cmáx: Concentração Máxima 
- CsA: Ciclosporina 
- MMF: Micofenolato Mofetil 
- TAC: Tacrolimus  
 

 
Autor 

 

 
Estudo 

 
Medicamento 

 
Interação 

 
Resultado 

 
Conduta 

Cremers et al. 
(2005) 

In vivo MMF x CsA Farmacocinética 

 
CsA 

absorção do MMF 

 
Monitoramento e 

adequação de 
dose 

 

Taheri et al. (2009) In vivo MMF x CsA Farmacocinética 

 
CsA 

absorção do MMF 

 
Monitoramento e 

adequação de 
dose 

 

 
 

Kovarik et al. 
(2006) 

 

 
In vivo 

 
Everolimus x CsA x 

TAC 

 
Farmacocinética 

 
TAC 

absorção  do 
Everolimus 

 
 

Adequação de 
dose 

Zamojcinet al. 
(2005) 

Relato de 
caso 

CsA x Sirolimus Farmacocinética 

 
Sirolimus 

concentração de 
CsA 

 

Monitoramento e 
adequação de 

dose 

Mai, (2003) In vivo 
Erva de São João x 

TAC x CsA 
Farmacocinética 
 
 

 
Erva de São João 

biodisponibilidade 
de TAC e CsA 

 

Monitoramento e 
adequação de 

dose 

Venkataramanan 
et al. (2002) 

In vivo TAC x Voriconazol 
 

Farmacocinética 
 

 
 
 

Níveis de TAC 

 
Substituição do 
Voriconazol ou 
monitoramento 

de TAC 
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Chang et al. (2010) 

 
 

Relato de 
caso 

 
 
TAC x Voriconazol 

 
 

Farmacocinética 
 

 
 

Níveis de TAC 

 
Substituição do 
Voriconazol ou 
monitoramento 

de TAC 
 

Capone et al. 
(2010) 

Relato de 
caso 

TAC x Voriconazol 
 

Farmacocinética 
 

 
 

Níveis de TAC 

 
Substituição do 
Voriconazol ou 
monitoramento 

de TAC 
 

Mori et al. (2005) 
Relato de 

caso 
TAC x Azitromicina 

 
Farmacocinética 

 

 
Níveis de TAC 

Monitoramento 
de TAC 

Ratna et al. (2010) 
Relato de 

caso 
MMF x 

Amoxicilina 

 
Farmacocinética 

 

Reduz AUC  
do MMF 

Monitoramento 
de MMF 

Bora et al. (2012) In vivo TAC x Ertapenem 
 

Farmacocinética 
 

 
Níveis de TAC 

Monitoramento 
de TAC 

Park et al. (2009) In vivo 
TAC x MMF x 

Sirolimus x 
Prednisona 

 
Farmacocinética 

 

 
Exposicão 

de TAC, MMF e 
Sirolimus 

 

Monitoramento 

 
Miura et al. (2009) 

 
In vivo 

 
MMF x 

Telmisartan 
 

 
 

Farmacocinética 
 

 
 

Cmáx de MMF 

 
Monitoramento 

de MMF 

  Zhao et al. (2012) 
 
Relato de 

caso 

 
TAC x MMF x 
Anlodipino 

 
Farmacocinética 

 

 
 

Níveis de TAC 

 
Monitoramento e 

adequação de 
dose 

 

Dopazo et al. 
(2009) 

Relato de 
caso 

TAC x MMF x 
Sinvastatina 

 
Farmacocinética 

 

 
Exposição 

de Sinvastatina 
 

Monitoramento 
do paciente 

Annapandian et al. 
(2009) 

Relato de 
caso 

MMF x Valproato 
de Sódio 

Farmacocinética 
 

Reduz AUC 
do MMF 

 
Monitoramento e 

adequação de 
dose 
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Cattaneo et al. 

(2008) 
 

 
Relato de 

caso 

 
MMF x 

Rosiglitazona 

 
 

Farmacocinética 
 

 
 

Níveis de MMF 

 
Monitoramento 

de MMF 

 
Royer et al. (2003) 

 

Relato de 
caso 

MMF x 
Valaciclovir 

 
Farmacocinética 

 

MMF potencializa o 
Valaciclovir 

Monitoramento 

Kofler et al. (2009) In vivo 
MMF x 

Pantoprazol 

 
Farmacocinética 

 

 
Cmáx de MMF 

 

Monitoramento 
de MMF 

Doesch et al. 
(2010) 

 

In vivo 
MMF x Inib. 

Bomba de Prótons 

 
Farmacocinética 

 

Reduz AUC 
do MMF 

Monitoramento 
de MMF 

Moreau et al. 
(2006 

Relato de 
caso 

TAC x Omeprazol 
 

Farmacocinética 
 

 
 

Níveis de TAC 

 
Monitoramento e 

adequação de 
dose 

 

Maguire et al. 
(2012) 

Relato de 
caso 

TAC x Omeprazol 
 

Farmacocinética 
 

 
Níveis de TAC 

Retirada do 
Omeprazol 

 

 

 

 

 

 

 

 


