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RESUMO 

 

A interação entre dois medicamentos usados concomitantemente pode gerar efeitos adversos 

danosos aos usuários. A maioria dos estudos sobre interação medicamentosa é específica, ou 

seja, relacionada a determinadas doenças, medicamentos e ambiente hospitalar. Por sua vez, a 

grande maioria dos usuários de medicamentos encontram-se em acompanhamento 

ambulatorial, e são poucos os estudos voltados a esses pacientes. Neste contexto o objetivo do 

presente estudo é quantificar, classificar, caracterizar as interações medicamentosas potenciais 

e estimar a associação da presença de interações potenciais com fatores de risco e 

comorbidades em indivíduos adultos e idosos com idade igual ou maior a 45 anos, 

cadastrados pelo programa Saúde da Família em Niterói em entrevistas realizadas entre 

agosto de 2011 e dezembro de 2012. Foram incluídos os indivíduos que usavam pelo menos 

dois medicamentos (n=341) Os medicamentos utilizados pelos participantes foram listados 

pelo nome do princípio ativo e as interações medicamentosas potenciais identificadas de 

acordo com a classificação dos medicamentos. Foram encontradas 113 interações diferentes. 

Do total de indivíduos investigados, 217 (63,6%) apresentaram pelo menos uma Interação 

Medicamentosa Potencial (IMP). Quarenta e quatro (12,9%)  pacientes apresenteram pelo 

menos uma IMP grave, 205 (60,1%) pelo menos uma moderada e 13 (3,8%) somente 

interações leves. As variáveis que apresentaram maior chance de IMP foram os indivíduos 

com menor escolaridade, com renda  inferior a R$800,00, sem plano de saúde, com 

diagnóstico anterior de hipertensão, diabetes e infarto agudo do miocárdio, aqueles 3 ou mais 

comorbidades, ou 5 ou mais medicamentos prescritos (polifarmácia). Hipertensao, diabetes e 

infarto agudo do miocárdio apresentaram associação com a gravidade da IMP, com OR brutos 

superiores a três e p-valor< 0,05. Após ajuste pelo número de interações e pelo número de 

medicamentos prescritos, a associação da hipertensão e infarto agudo do miocardio com a 

gravidade da IMP permaneceram fortes, mas somente a associação com hipertensão  foi 

estatisticamente significativa. Conclui-se assim que é importante haver uma gestão mais 

cautelosa do tratamento na atenção básica com monitoramento em vários casos, 

especialmente em pacientes com fatores de risco para IMP. 

 

Palavras-chaves: Interações medicamentosas, Atenção primária, Idosos, Adultos 
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ABSTRACT 

 

The interaction between two medicaments used concomitantly can cause harmful adverse 

effects to users. The majority of the studies on drug interaction are specific, that is, related to 

certain diseases, medicaments and the hospital environment. In turn, the vast majority of 

medicament users are undergoing outpatient follow-up, and few studies target these patients. 

In this context, the objective of the present study is to quantify, classify, characterize the 

potential drug interactions and to estimate the association of the presence of potential 

interactions with risk factors and comorbidities in adults and elderly individuals aged 45 years 

and over, enrolled in the program Health of the Family in Niterói in interviews conducted in 

the period of August 2011 to December 2012. Individuals who used at least two medicaments 

(n = 341) were included. Medicaments used by participants were listed by the name of the 

active principle and the potential drug interactions identified according to the classification of 

Micromedex ®. A number of 113 different interactions were found. From the total number of 

investigated individuals, 217 (63.6%) had at least one potential DDI. Forty-four (12.9%) 

patients had at least one severe potential DDI, 205 (60.1%) had at least one moderate and 13 

3.8%) only mild interactions. The variables that presented the greatest chance of potential 

DDI were individuals with lower education, with income lower than R$ 800,00, without 

health plan, with previous diagnosis of hypertension, diabetes and acute myocardial 

infarction, those with 3 or more comorbidities, or 5 or more prescribed medicaments 

(polypharmacy). Hypertension, diabetes and acute myocardial infarction were associated with 

the severity of potential DDI, with gross ORs higher than 3 and p-value <0.05. After adjusting 

for the number of interactions and the number of medications prescribed, the association of 

hypertension and acute myocardial infarction with the severity of potential DDI remained 

strong, but only association with hypertension was statistically significant. It can be 

concluded that it is important to have a more cautious treatment management in basic care 

with monitoring in several cases, especially in patients with  risk factors for potential DDI. 

 

Key-words: Drug Interactions, Primary Care, Adults, Elderly 
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1.INTRODUÇÃO  

 

O envelhecimento populacional, assim como outros fatores, tais como adoção por 

grande parte da população de um estilo de vida mais sedentário, com hábitos alimentares com 

excesso de sódio, açúcares e gordura, e a própria fisiologia do envelhecimento, contribuem 

para um aumento das doenças crônicas como, hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, entre 

outros (RAMOS, 2003 e SCHMIDT et al., 2011). Estas doenças acontecem, muitas vezes, de 

forma simultânea, exigindo na maioria dos casos, a prescrição de mais de um medicamento. O 

uso concomitante de fármacos pode resultar em interações medicamentosas (GALLAGHER, 

2001). 

As interações medicamentosas podem desencadear danos aos pacientes, ou seja, 

eventos adversos, os quais podem ser evitáveis, o que ressalta a importância de se estudar o 

tema. Identificar uma interação medicamentosa clinicamente significante, é uma tarefa difícil, 

haja visto que existem fatores como predisposição e variabilidade individual (ZHANG et al., 

2009).  

No Brasil, há uma preocupação crescente com a qualidade do medicamento, sua 

disponibilidade, dispensação e administração. Após a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), com o fortalecimento da Atenção Básica à Saúde e a implantação do Programa Saúde 

da Família (PSF), os pacientes portadores de doenças crônicas vêm sendo acompanhados por  

estes programas. O PSF tem o objetivo de desenvolver várias práticas, uma delas é a 

dispensação de medicamentos, chamados essenciais. Estes medicamentos, segundo o 

Ministério da Saúde (2001) “são aqueles que satisfazem as necessidades de cuidados de saúde 

básica da maioria da população”. 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM), criada em 1998, vem contribuir para a 

regularização das questões de medicamentos do país, ou seja, seu propósito é garantir a 

qualidade da assistência farmaceutica, a promoção do uso racional e o acesso da população 

àqueles considerados exenciais.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) determina que o uso racional de 

medicamentos deve primeiramente avaliar a real necessidade do uso do medicamento. A 

preocupação com a qualidade e o uso racional de medicamentos, contribuem para a 

ocorrência de interações medicamentosa ou outros problemas relacionados a medicamentos 

(AQUINO, 2008). 
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A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) (2013), apresenta o 

conjunto dos medicamentos a serem disponibilizados e ofertados aos usuários no SUS, 

visando à garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, ou seja, constitui um dos 

elementos fundamentais para implementação de ações capazes de promover a melhoria da 

assistência à saúde. Por outro lado, com o avanço tecnológico, o mercado farmacêutico vem 

produzindo grande variedade de medicamentos (FERST, 2013), aumentando as possibilidades 

de prescrições variadas, e com isso a possibilidade de ocorrerem interações medicamentosas. 

  

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

No Brasil, em 2013, a Portaria n. 529 instituiu o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) com o objetivo de “contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em 

todos os estabelecimentos de saúde do território nacional” (art. 2º). Seus artigos recomendam 

uma série de normas que pretendem diminuir e previnir a existência de incidentes nos 

serviços de saúde, que poderiam causar danos aos pacientes.Dentre os incidentes alguns são 

causados por interações medicamentosas. 

A maioria dos estudos sobre interação medicamentosa são específicos, ou seja, 

relacionados as doenças como: demências em idosos, cardiovasculares dentre outras, 

medicamentos e ambiente hospitalar, mesmo os internacionais (SAKAR et al., 2011). Por 

outro lado, há poucos estudos voltados para os pacientes ambulatoriais no Brasil, que são a 

grande maioria dos usuários de medicamentos. Neste contexto, acredita-se que o presente 

estudo, possa contribuir com maiores conhecimentos para profissionais da área de saúde, em 

especial da Atenção Básica, quanto as consequências das interações medicamentosas 

potenciais.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Identificar e caracterizar as interações medicamentosas potenciais entre os 

medicamentos prescritos a  indivíduos adultos e idosos, cadastrados pelo Programa Saúde da 

Família em Niterói participantes do estudo Digitalis, assim como sua associação com fatores 

de risco.  
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Quantificar as interações medicamentosas potenciais entre medicamentos prescritos de 

uso ambulatorial na população estudada. 

Classificar as interações medicamentosas potenciais identificadas, quanto à gravidade 

e ao grau de documentação,  

Caracterizar os pacientes que apresentarem pelo menos uma interação medicamentosa 

potencial. 

Estimar a associação entre as interações potenciais e fatores de risco e comorbidades. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

  

Interação medicamentosa (IM) refere-se a alteração do “efeito qualitativo e 

quantitativo de um medicamento causado pela administração simultânea ou sequencial de um 

outro medicamento”,  podendo ter resultados favoráveis ou desfavoráveis para o paciente, 

“sendo este último o mais importante do ponto de vista clínico” (MORALES-OLIVAS et al., 

2006). É importante frisar que as IM podem ter como resultado uma diminuição ou um 

aumento no efeito terapêutico previsto ou até mesmo causar efeitos diferentes do esperado 

(efeitos adversos) (SECOLI et al., 2012).  

Interação Medicamentosa Potencial (IMP) pode ser definida como a possibilidade de 

um fármaco alterar a intensidade do efeito farmacológico ou tóxico de outro fármaco usado 

concomitantemente, podendo potencializar ou diminuir o efeito um do outro ou de ambos, ou 

ainda ocorrer o aparecimento de um novo efeito que não é observado com a administração dos 

fármacos isoladamente (GOODMAN; GILMAN, 2012). 

Na clínica muitas associações de medicamentos são usadas com finalidade terapêutica. 

Alguns exemplos podem ser citados, como: diuréticos tiazídicos aumentam a ação de alguns  

anti-hipertensivos; a probenecida prolonga a atividade das penicilinas e a naloxona antagoniza 

os efeitos de opióides nos casos de intoxicação (SILVA, 2006). Assim, as interações 

medicamentosas podem ser benéficas quando proporcionam um melhor efeito terapêutico ou 

uma redução da toxicidade, entretanto podem ser prejudiciais quando favorecem o 

aparecimento de reações adversas ou diminuição do efeito de uma ou ambos os fármacos 

(FLEITES et al., 2000). 

As interações medicamentosas que podem levar danos aos pacientes, não apreseentam  

classificação única, podendo sofrer variações conforme a fonte utilizada. Porém, utilizou-se a 

classificaçãao do banco de dados do Micromedex. Desta forma, segundo Cruciol-Souza et al. 

(2006), as interações foram classificadas como interações graves sendo àquelas ameaçadoras 

para a vida ou capazes de causar danos permanentes, como moderadas aquelas que causam 

danos à clínica do paciente, que exijam tratamento adicional e/ou hospitalização, e por final as 

consideradas leves sendo aquelas cujos efeitos são suaves, podendo passar desapercebidas, 

mas não afetam significativamente o efeito da terapia e normalmente não exigem tratamento 

adicional.  
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As IMP podem levar danos a saúde  dos pacintes, sendo assim, pode-se considerar que 

exista uma suspeita de que o dano sofrido tenha ocorrido após a utilização de um 

medicamento acossiado a outro. Assim, para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a IMP 

pode ocasionar eventos adversos, apresentando sinais desfavoráveis e não intencional como 

sintomas, ou doença temporariamente associada com o uso dos medicamentos relacionados 

ou não.  

Um EAM pode ser definido como qualquer dano, podendo ser leve ou grave, causado 

ao paciente, durante o uso terapêutico do medicamento (WHO, 2005).  

Os eventos adversos podem ser  classificados como evitáveis e não evitáveis. Os 

eventos evitáveis quando o dano foi causado por um erro em alguma fase do uso do 

medicamento.  

Acredita-se que os EAM não evitáveis, possam ocorrer memo quando os 

medicamentos são adminsitrados adequadamente, podendo ser considerados como uma 

reação adversa (INSTITUTE OF MEDICINE OF NATIONAL ACADEMIES, 2006). 

A OMS define reação adversa como qualquer resposta indesejada ou prejudicial, não 

intencional a um medicamento que ocorre nas doses usualmentes utilizadas no homem para 

tratamento de doenças, profilaxia, diagnóstico ou para modificação de funções fisiológicas 

(WHO, 1972).  

 

2.2 MECANISMO FARMACOLÓGICO DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 

Interações medicamentosas podem modificar a fármacocinética e/ou a 

farmacodinâmica de um medicamento. Em relação à fármacocinética uma interação entre dois 

medicamentos pode ocorrer em qualquer uma de suas etapas, ou seja, na absorção, na 

distribuição, no metabolismo ou excreção. Já as interações farmacodinâmicas podem ser por 

efeitos sinérgicos ou antagônicos de um fármaco (DELUCIA et al., 2014). 

 

2.2.1 INTERAÇÕES FARMACOCINÉTICAS 

 

As interações farmacocinéticas ocorrem quando os fármacos desencadeantes da 

interação alteram a absorção, distribuição, metabolismo e excreção trazendo como 

consequência um aumento ou uma diminuição das concentrações plasmáticas de um ou dois 
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medicamentos, o que pode levar a reações adversas ou falha terapêutica (MORALES-

OLIVAS et al., 2006). 

  

 - Interação medicamentosa na absorção 

 

Concidera-se que a absorção é um dos fenômenos farmacocinéticos importantes 

porque determina a concentração no sangue de fármacos aplicados por via oral, tópicos ou 

parenteral (tendo como exceção a via endovenosa). A velocidade de absorção de um fármaco 

está relacionada de uma forma estreita ao tempo de latência, ou seja, quanto mais rápida é a 

absorção, menor será o tempo de latência, sendo este, considerado entre o início de um evento 

e o momento em que seus efeitos tornam-se perceptíveis, tempo necessário para que o 

fármaco atinja seu nível plasmático efetivo (OGA et al., 2001).  

Sabe-se que substancias altamente lipossolúveis são absorvidas pela mucosa bucal e os 

fármacos utilizados desta maneira são os nitratos e nitritos em fórmulas sublinguais para 

tratamento de angina do peito. Substâncias ionizáveis dependem do pH do meio, que é um 

fator que determina o grau de ionização celular.  

Vale ressaltar, que as substancias inonizáveis dependem essencialmente pH do meio , 

fator que determina a ionização das moléculas, neste sentido, as moléculas não ionizaveis dos 

fármacos atravessam por difusão as membranas que separam a luz do trato digestivo e o leito 

capilar. Oga et al. (2001) afirmam que as substancias ácidas do tipo ácido acetilsalicílico, 

fenilbutazona e barbitúricos iniciam a absorção no estomago porque o pH local é baixo, 

contudo, percebe-se que a absorção ocorre no intestino sendo este, muito importante na 

absorção da grande maioria dos fármacos, uma vez que  há uma grande extensão da área de 

superfície de sua parede. Torna-se relevante acrescentar ainda, que vários fatores podem atuar 

no controle do esvaziamento gástrico, sendo a partir da tensão natural exercida pelos 

alimentos contra a parede gástrica, até a interferência de outras substancias através de 

receptores específicos situados no intestino (OGA et al., 2001). 

Acrecenta-se que outros fatores podem influenciar na absorção dos medicamentos, 

levando alterações no organismo por suas influencias das interações. Destaca-se a presença de 

quelação e alterações da motilidade gástrica. Vale apontar, que estas influencias podem 

também alterar a mocrobiota com a utilização de  alguns antibióticos, podem alterar a 

microbiota e consequentemente reduzir a síntese de vitamina k, que representa um importante 

fator para o processo de coagulação. (GOODMAN; GILMAN, 2012). 
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As interações a nível de absorção podem formar complexos como por exemplo, 

quando utiliza-se os medicamentos bifosfonatos (p.ex.: Alendronato de Sódio) associado aos 

inibidores da bomba de prótons, o que leva redução da ação protetora do Alendronato de 

Sódio, sendo este, um medicamento para tratamento da osteoporose. (CASCORBI, 2012).  

Algumas interações podem ser observadas na membrana de absorção pelo transporte 

de vários medicamentos pela glicoproteína P, tendo o P sido atribuído por sua função de 

modular a permeabilidade da membrana a vários fármacos de diversas classes 

medicamentosas. Buscando dar ênfase a questão abordada, acrecenta-se que a relação da 

absorção com glicoproteína P influência não somente neste processo, como também, em 

praticamente todo o metabolismo, como exemplo  a interação envolvendo o glicosídeo 

cardíaco digoxina, conhecido como substrato da P-gP, e o antimicrobiano rifampicina. 

(AZEVEDO; UCHÔA; COSTA, 2009). 

É necessário uma analise do perfil plasmático dos princípios ativos para que se 

determine a velocidade e a quantidade dos fármacos absorvidos por via oral. São 

estabelecidos dois parâmetros farmacocinéticos, e que são os mais utilizados:  concentração 

máxima (Cm) e o tempo decorrido (TCm). Diversos fatores podem modificar estes 

parâmetros, podendo ser o pH do trato digestivo, velocidade de esvaziamento gástrico, 

alteração do tônus da musculatura intestinal, presença de outras substâncias e formulação 

farmacêutica (OGA et al., 2001). 

 

- Interação medicamentosa na distribuição 

 

A interação pode ocorrer quando se faz administração de outro princípio ativo que se 

ligue no mesmo sítio da proteína plasmática, porém, observa-se um que grande número de 

drogas se apresentam ligadas as proteínas plasmáticas específicas e podem assim estar 

envolvidas em interações por deslocamento das  ligação às proteínas plasmáticas.  

Conforme Hang; Dale (2007), as drogas são transportadas para os seus sítios de ação, 

biotransformação e excreção, normalmente, ligadas a proteínas plasmáticas ou a hemácias. A 

fração do fármaco que fica livre em solução aquosa pode ser de até 1%, estando o restante 

associado principalmente a proteínas do plasma, desta forma, a resposta terapêutica de uma 

droga dependerá da porcentagem da droga livre.  Acrescenta-se, que a mais importante 

proteína no que concerne à ligação a fármacos, é a albumina, que liga muitos ácidos, a ß-

globulina e a a1-glicoproteína ácida, sendo proteínas que aumentam quando há doenças e são 
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responsáveis pela ligação de certos fármacos como clorpromazina e quinina. Vale apontar 

ainda, que as drogas geralmente se ligam a sítios específicos do plasma e dos tecidos e a 

afinidade de uma droga pelo seu sítio de ligação é medida pela constante associação do (Ka) 

entre a droga e a proteína.  

Silva (2006), disserta que após a absorção das drogas, há um aumento da concentração 

das proteínas da fração livre no sangue, podendo atingir níveis tóxicos, uma vez que é a forma 

livre do medicamento que possui atividade nas reações. Por outro lado, o aumento da 

concentração livre, faz com que o medicamento também esteja disponível para as etapas do 

seu metabolismo e eliminação, podendo reduzir o tempo de ação do medicamento. 

 

 - Interação medicamentosa no metabolismo 

 

Neste tipo de interação um fármaco interfere na biotransformação de outro fármaco, 

podendo ocorrer por inibição ou indução enzimática, ou seja, reduzindo ou aumentando sua 

degradação (SILVA, 2006).  Muitos fármacos podem aumentar a síntese ou a atividade das 

enzimas que realizam a metabolização. A indução enzimática pode alterar a resposta clínica 

do fármaco consideravelmente quando usado outro fármaco que é indutor enzimático 

(SILVA, 2006). 

A fase do metabolismo pode ser considerada a etapa em que ocorre mais interações, 

onde estão envolvidas as ações dos citocromos P450, principalmente na inibição do 

metabolismo do fármaco (ITO et al., 1998). Os citocromos P450 fazem parte de um grupo de 

enzimas, ou seja, uma grande família responsável na catalização da oxidação de fase I da 

maioria dos medicamentos, e são envolvidos nas biotransformações de vários compostos de 

origem endógena e exógena, promovendo a modificação química de várias moléculas 

exógenas lipofílicas, que se tornam mais solúveis e de fácil excreção pelo organismo humano.           

Observa-se, que uma das consequência é que muitas moléculas, após sofrerem estas 

modificações, tornam-se muito reativas, podendo causar danos teciduais. (CASCORBI, 

2012). 

As isoenzimas CYP29, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 e CYP3A4 são consideradas as 

principais no metabolismo de fármacos (MORALES-OLIVAS et al., 2006).  

Interações que ocorrem com CYP3A4 são mais acentuadas, por possuir um espectro 

de substrato bem amplo (CASCORBI, 2012). É responsável pela oxidação metabólica de mais 

de 50 % dos fármacos utilizados na clínica (MORALES-OLIVAS et al., 2006). 
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Normalmente os inibidores enzimáticos reduzem a atividade da enzima responsável 

pela biotransformação de fármacos, aumentando a concentração do medicamento, podendo 

neste caso ocorrer reações adversas.  Acredita-se que pacientes que utilizem combinações de 

medicamentos, pode apresentar graves efeitos cardiovasculares, e do SNC, inclusive 

provocando crises convulsivas.  

Pode-se apontar que nas reações de fase II envolvem a conjugação que, normalmente, 

resulta em compostos inativos, e facilmente excretáveis, embora com exceções. A 

glicuronidação também chamada de glicuronização é a reação de conjugação mais comum e a 

mais importante, embora possa ocorrer outra conjugação nesta fase que pode ser acetilação, 

sulfatação ou amidação.  

Oliveira (2008), disserta que os recém-nascidos são deficientes deste sistema de 

conjugação, além de suas funções orgânicas principalmente renais, não estão completamente 

desenvolvidas, neste caso, deve ser evitado o uso de alguns fármacos, como por exemplo, o 

cloranfenicol que pode se acumular no organismo provocando depressão repiratória, 

problemas  cardiovasculares levando algumas vezes a morte. O autor afirma ainda que a 

indução enzimática que ocorre na célula hepática, de acordo com a dose administrada 

podendo ter um aumento ou pode diminuição da toxicidade dos medicamentos. Por exemplo, 

o paracetamol que é um analgésico e antitérmico, sendo inativado pelo fígado quando 

conjugado também ao sulfato. 

No caso de medicamentos classificados como pró-farmaco, eles precisam do CYP450 

para serem convertidos em um metabólito ativo. Esse tipo de interação tem seu efeito e 

relevância clíncia de difícil deprevisão, pois inibidores enzimáticos podem diminuir a 

formação de metabólitos ativos e o que diminuiria o efeito farmacológico do medicamento 

(CASCORBI, 2012).  

Cascorbi (2012) descreve diferentes exemplos de inibição enzimática, e aponta que  

Os  bloqueadores de canal de cálcio como verapamil podem ser inibidores do CYP3A4, o 

cetoconazol inibe o sistema citocromo P450, o fluconazol também é outro inibidor de 

CYP3A4, porém de forma mais branda que o verapamil. Problemas com hemorragia durante 

tratamento com fluconazol foram relatados com pacientes em tratamento com varfarina. Neste 

caso houve a inibição pelo CYP2C9 havendo o aumento da biodisponibilidade da varfarina. 

As interações consideradas mais relevantes são aquelas em relação a medicamentos 

com espectro terapêutico estreito, como a que ocorre entre ciclosporina com macrolídeo tal 

como eritromicina, ou com amoxicilina com ou sem clavulanato, pois parece ser determinante 
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de eventos hemorrágicos. O uso de ciprofloxacino comcomitantemente com teofilina podem 

resultar em efeitos indesejáveis cardíacos e gastorintestinais, devido o aumento da 

concentração de teofilina com a inibição do CYP1A2 (CASCORBI, 2012). 

Os inibidores de receptação de serotonina também são potentes inibidores 

metabólicos. Fluoxetina e paroxetina inibem a CYP2D6 e a fluvoxamina inibem a CYP1A2. 

O que pode ocorrer na prática do dia a dia é o uso de antidepressivos com betabloqueadores, 

por exemplo, a fluoxetina inibe o metabolismo do metoprolol tendo como consequência a 

redução da pressão sanguínea (CASCORBI, 2012). 

 

 - Interação medicamentosa na excreção 

 

A eliminação de um fármaco do organismo é geralmente o resultado de processos 

metabólicos e de excreção. A velocidade de eliminação para a maioria das drogas é descrita 

no estudo farmacocinético pelo processo de primeira ordem, onde se utilizam os modelos 

bicompartimentais abertos. Neste nodelo, aplica-se o princípio de que a Droga somente entra 

ou sai do sistema através do compartimento central e que entre este compartimento e o 

periférico, existe transferência reversível do fármaco. Portanto, para amaioria dos fármacos, o 

seu grau de eliminação é proporcional à sua concentração no sangue naquele momento e é 

representado pelo parâmetro denominado constante de eliminação (OGA, 2001). 

Silva (2006) descreve em seu estudo sobre  interações medicamentosas, que na 

farmacocinética as possíveis interações são observadas na excreção renal através das 

alterações do fluxo sanguíneo, reabsorção tubular, filtração renal e excreção tubular dos 

medicamentos. Na filtração glomerular, as moléculas pequenas não-ligadas às proteínas são 

eliminadas. Aponta-se também, que quando se associam aminoglicosídeos nefrotóxicos e 

outras dogas potencialmente nefrotóxicas como a cefalotina, polimixina B, furosemida e acido 

etacrinico, pode-se observar efeitos lesivos maior sobre a função renal. A reabsorção tubular 

pode ser alterada pelo pH do fluido tubular e então a reabsorção e secreção podem ser 

afetadas por metabólitos normais que competem entre si ou por substâncias exógenas. 

Observa-se que os mecanismos secretórios tubulares se classificam em aniônicos e catiônicos.  

Muitos metabolitos aniônicos ou drogas aniônicos, como por exemplo acido úrico, 

salicilatos, sulfonamidas, sulfatos, glicina entre outras, são secretados pelo sistema de 

tranporte e consequentemente podem competir entre si, uma droga bloqueando a secreção de 

outra. Na excreção tubular, um fármaco bloqueia a excreção de outro fármaco por competição 
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de sítios de transportes. Por exemplo, os salicilatos afetam o transporte e a eliminação do 

metotrexato, levando-o a expressar sua toxicidade (SILVA, 2006). 

 

2.2.2   INTERAÇÕES FARMACODINÂMICAS 

 

As interações farmacodinâmicas são as que ocorrem no mecanismo de ação dos 

fármacos, quando dois fármacos atuam no mesmo receptor ou quando modificam a resposta 

no órgão alvo, podendo aumentar ou diminuir o efeito farmacológico de um, ou ambos os 

fármacos (MORALES-OLIVAS et al., 2006). 

Segundo Fuchs (2010). As interações farmacodinâmicas podem ser divididas em 

interações sinérgicas ou antagônicas.  

As interações sinérgicas acontecem quando um fármaco aumenta o efeito do outro 

fármaco (agonista) inibindo as enzimas que atuam na inativação do sítio de ação, ou 

estimulando a ligação de seu receptor. Os resultados dessas interações também podem ocorrer 

quando dois fármacos utilizados concomitantemente dão uma resposta maior do que seus 

efeitos se utilizados separadamente. A sinergia pode ocorrer também quando fármacos atuam 

numa mesma rota metabólica, mas em pontos diferentes, como por exemplo o sulfametoxazol 

e trimetropina, aumentando o efeito esperado (FUCHS, 2010).  

As interações antagônicas ocorrem pela diminuição do efeito de um fármaco por 

competição com outro fármaco por receptores de membranas, sendo que prevalece quem tem 

maior afinidade pelo receptor. Neste caso pode haver reversão dependendo da concentração 

do agonista no local de ação. O antagonista também pode anular o efeito do agonista ou 

diminuir esse efeito, acontecendo o antagonismo total ou parcial (FUCHS, 2010). 

Alguns exemplos de interações farmacodinâmicas podem ser citados, como o efeito 

antagonista da aldosterona dos inibidores da ECA e dos  antagonistas do receptor de 

angiotensina 1 podem, quando associados com diuréticos poupadores de potássio induzir 

hipercalemia (CASCORBI, 2012). 

 

2.3 ESTUDOS DE INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DE INTERAÇÕES 

MEDICAMENTOSAS POTENCIAIS 

Para o desenvolvimento do estudo, foram avaliados 20 artigos que se fizeram 

relevantes, destes 11 brasileiros, dois italianos e um de cada um dos países: Estados Unidos, 

México, Jamaica, Índia, Dinamarca, Estônia e Suíça (Quadro 1).  
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Observou-se nos estudos, que o  percentual de prescrições com IMP variou entre 

0,04% a 83,42%. Os estudos que envolviam todas as faixas etárias, apresentaram menores 

percentuais com relação as prescrições analisadas.  

Com relação aos que investigaram somente portadores de doenças como hipertensão, 

ou diabetes, o percentual de IMP variou entre 35% a 75%. Quanto ao percentual de pacientes 

com IMP, houve uma variação entre 35% a 80%. A análise demonstrou também que o 

número médio de prescrições por pacientes estudados foi de 5%.  

A maioria dos estudos utilizaram a prescrição como fonte de informação sobre o 

consumo de medicamentos.  Dez  estudos analisaram a gravidade das IMP, sendo a gravidade 

moderada, a mais prevalente, variando entre 62% a 93%.  Diferentes fontes de pesqquisa 

foram utilizados, dentre estes, Softwares e livros para identificação das IMP. O Micromedex 

® foi citado em oito dos 20 artigos.  

As variáveis  idade, número de doenças, número de medicamentos prescritos, 

internação no último ano e estado de saúde auto-referido foram as que apresentaram 

associações em relação a IMP. 
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Quadro 1. Incidência e prevalência de  interações medicamentosas potenciais 

 

Autor e 

ano 

População do 

estudo 

N 

Media de idade/ 

Doença 

País 

% de 

prescrições 

com IMP 

% de pacientes com 

IMP/média do no 

medicamentos prescritos 

por paciente 

Gravidade 
Fonte das Informações 

sobre medicamentos 

Software  para 

identificação da 

interação 

Variáveis associadas 

Lima et 

al, 2015 

N=71 

63,1 anos 

Diabetes tipo II 

Brasil - 
71,80% 

4,6 

Grave: 6,4% 

Moderada: 74,3% 

Leve: 19,3% 

 

Entrevista. 

 
Up To Date 

Número de 

medicamentos 

Leão et 

al, 2014 
- Brasil 48,90% 

- 

- 
Moderada: 74,9% Prescrição 

Medscape  e 

Micromedex® 

Número de 

medicamentos 

Mibielli 

et al, 

2015 

N=577 

60 a 94 anos 

Hipertensão 

Brasil - 
31% 

- 

Grave: 20,9% 

Moderada: 7,19% 

Entrevista telefônica 

 

Drug Interaction Facts 

e Micromedex® 

Número de 

medicamentos 

Internação hospitalar no 

último ano 

Estado de saúde 

autoreferido 

Pinheiro 

et al, 

2013 

N=48 

75 a 79 anos 

Síndromes 

demenciais 

Brasil 30,50% 
- 

- 
- Entrevista e prescrição Lexi-Interact  - 

Okuno et 

al, 2013 

- 

- 

Doencas 

cardiovasculares 

e Diabetes 

Brasil 
75% 

 

- 

4,97 

Grave: 20,7% 

Moderada: 67,30% 

Leve: 11,90% 

Prescrição 

 
Drugs.com - 
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Codagno

ne Neto, 

2010 

N=318 

70,6 anos 

Hipertensão e 

Diabetes 

Brasil 
- 

 

47,80% 

6,6 

Grave: 6,8% 

Moderada :93,2% 

Entrevista 

 

Drug Interaction 

Checker / First 

DataBank 

- 

Campigo

tto et al, 

2008 

- 

- 

Depressão 

Brasil - 
- 

- 

Grave: 12% 

Moderada : 62,5% 

Leve: 25% 

Prescrição 

 
- - 

Doubova

, 2007 

N=624 

>50 anos 

- 

México 
- 

 

80% 

5,9 
- 

Entrevista 

 
Micromedex® 

Idade 

Número de doenças 

Número de 

medicamentos 

Bregnhoj

, 2007 

- 

>65 anos 

- 

Dinamarca 8,6% 
- 

- 
- - - - 

Gavronsk

i, 2012 

N=203646 

>50 anos 

Tromboembolism

o e AVC 

Estônia 
- 

 

57% 

4,9 
- 

Entrevista 

 

Epocrates  on line / 

Stockley's Drug 

Interaction 

- 

Patel et 

al, 2014 

- 

 52,45 anos 

- 

India 83,42% 
35,1% 

- 

Grave: 3,67 % 

Moderada: 73,37% 

Leve: 22,94 % 

Prescrição Medscape 
Número de 

medicamentos 

Bleich at 

al, 2009 

N=96 pacientes 

>= 60 anos 

- 

Brasil 
- 

 

67% 

4,2 

Grave: 4,6%  

Moderada : 65,6%  

Leve: 21,1% 

Entrevista 

 

DrugDigest / 

Medscape / 

Micromedex® 

- 

Venturini 

et al, 

2011 

376 pacientes 

> 60 anos 

- 

Brasil 
- 

 

- 

3,2 
- 

Entrevista 

 
Micromedex® 

Número de 

medicamentos   
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Teixeira 

et al 

2012 

N=827 

64 anos 

- 

 

Brasil - 
63,0% 

- 

Grave: 19,2%  

Leve: 70,2% 
Prescrição Micromedex® 

Número de 

medicamentos  

Gagne et 

al, 2008 

N=7902 

74 anos 

- 

Itália 10,84% 
- 

- 
- Prescrição - 

Número de 

medicamentos  

Obreli-

neto et 

al, 2012 

N=12343 

>= 60 anos 
Brasil 47,40% ??? 

Grave 33,4% 

Moderada/leve:66,

6% 

Prescrição e prontuário 

DrugDigest / 

Medscape / 

Micromedex®/      

Drugs 

Idade 

Número de doenças 

Número de 

medicamentos 

 

 

Tragni et 

al, 2013 

N=2,1 milhoes 

Todas as idades 

 

Itália - 
- 

- 
- Prescrição Micromedex® - 

Peng et 

al, 2003 

N=2,9 milhões 

Todas as idades 

 

USA 0,04% 
- 

- 
- Prescrição DUR - 

Bucher et 

al 2016 

N=1,68 milhoes 

Todas as idades 
Suíça - 

- 

- 
- Prescrição e-Mediat - 

Kennedy

-Dixon et 

al, 2015 

Todas as idades Jamaica 49,82% 
- 

- 
- Prescrição Drugs. Com - 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

O presente estudo é um sub-estudo do Estudo Digitalis, que teve o objetivo principal 

estimar a prevalência da insuficiência cardíaca (IC) e seus estágios na população assistida 

pelo PSF de Niterói.  Trata-se de um estudo transversal com indivíduos de ambos os sexos, 

com idade de 45 a 99 anos, cadastrados pelo Programa Médico de Família de Niterói, Estado 

do Rio de Janeiro, Brasil. A seleção da amostra e o método de estudo detalhado foi descrito 

previamente  (GARCIA ROSA et al., 2015). 

 Entre os meses de agosto de 2011 a novembro de 2012, 661 participantes 

responderam a um questionário com perguntas demográficas e sociais, hábitos de vida.   Além 

disso, foram coletadas amostras de sangue e de urina, realizadas consultas médicas, de 

enfermagem, de nutrição, realizados eletrocardiogram e ecodoopler do coração.   

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense sob o número 0183.0.258.258.10 e todos os participantes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

Os critérios de inclusão do Estudo Digitalis foram: estar cadastrado no Programa 

Saúde de Família de Niterói RJ e idade maior ou igual a 45 anos. Foram excluídos indivíduos 

com condições clínicas que o impediam de comparecer a unidade de saúde para realização 

dos exames. 

O uso de medicamentos 

Todos os participantes foram alertados para trazerem as prescrições e as embalagens 

dos medicamentos em uso. O questionário sobre medicamentos incluiu as seguintes 

perguntas: nos últimos 3 meses o senhor(a) tem tomado alguma medicação regularmente? Se 

sim: nome do medicamento, se o paciente havia trazido a receita, ou a embalagem, dose, 

frequência, se o paciente havia seguido a receita e se tomara o medicamento no dia anterior.  

O médico então classificava o medicamento como: diurético, beta-bloqueador, 

inibidor de enzima conversora de angiotensina (IECA), bloqueador de canal de cálcio, nitrato, 

antiarrítmico, digitálico, vasodilatador, outros anti-hipertensivos, glibenclamida, Metformina, 

insulina, estatinas, outro hipolipemiante, anti-inflamatórios não esterioidais (AINEs), 

anticoncepcional, corticoide, inibidor de bomba próton, anticonvulsivante, anti-depressivo, 

anti-coagulante, anti-agregante plaquetário, hormônio tireoideano e outros. Todas as 

informações foram digitalizadas. 
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Para o presente estudo foram incluídos indivíduos incluídos no Estudo Digitalis que 

utilizavam 2 ou mais medicamentos.  

Identificação das IMPs 

A fonte para identificação de interações potenciais utilizada no presente estudo foi 

o  Micromedex® que é um sistema de informações farmacêuticas o qual cobre desde as 

indicações de medicamentos até a administração , incluindo as interações conhecidas, que são 

classificadas quanto à gravidade e à qualidade da evidência (excelente, boa, regular e pobre). 

São incluídas também informações atualizadas clinicamente relevantes relacionadas à 

toxicologia, doenças, cuidados intensivos, e medicina alternativa.  O material que o sistema 

oferece é revisado por especialistas, e atualizado periodicamente. Ele possui referências à 

literatura, primária e secundária. Inclui também links para acesso às referências dos artigos 

científicos (STEIGERWALT, 2015).  

Os medicamentos coletados no Estudo Digitalis foram registrados no banco de dados 

em sua forma comercial ou pelo nome do princípio ativo. Foi calculada a frequência dos 

medicamentos no SPSS (versão 21) para possibilitar identificar as repetições, e assim também 

foi gerada uma lista única dos medicamentos que foram usados pelo menos por um paciente. 

Esta lista foi a base para a padronização da nomenclatura destes medicamentos, os quais, 

quando necessário, foram reescritos pelo princípio ativo utilizando a Denominação Comum 

Brasileira (DCB) (BRASIL,1999). 

No total foram 115 medicamentos para análise de suas interações. Os medicamentos 

listados pelo nome do princípio ativo foram traduzidos para o inglês, uma vez que o 

Micromedex® só permite a pesquisa neste idioma.  

A lista de medicamentos foi introduzida no Micromedex® e as interações 

medicamentosas potenciais identificadas. Os pares das interações medicamentosas foram 

registrados e localizados no banco dos pacientes que os utilizaram concomitantemente.  

As interações medicamentosas potenciais foram classificadas segundo a gravidade e 

grau de documentação de acordo com classificação do Micromedex® (STEIGERWALT, 

2015).  

Foram criadas variáveis dos pares das interações e também para verificação de 

interação em relação a cada indivíduo para que fosse possível realizar as análises. 

Análise estatística 

 As informações foram apresentadas como frequência absoluta e relativa (tabela 1) e a 

diferença entre os grupos com e sem IMP foram testadas com o teste do qui quadrado de 
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Pearson, com correções de continuidade, sempre que necessário (tabela 2). Para as variáveis 

com nível de significância estatísticas <0,2  foram estimados os OR brutos e seus intervalos 

de confiança a 95% por regressão logística simples.  Para a estimativa dos OR ajustados, 

foram realizados modelos logísticos múltiplos,  incluindo as variáveis com p < 0,20 nas 

regressões logísticas simples, utilizando-se os métodos retroceder condicional e o avançar 

condicional. Para cada passo descrito foram observados os critérios de informação de Akaike 

o Baiseano. Optou-se pelo modelo com menores critérios de informação (tabela 3).  

Os níveis de gravidade de cada IMP foram incorporados ao banco (atribuídos a cada 

paciente), prevalecendo, nos casos em que houve mais de uma IMP, a de maior gravidade. 

Para cada uma das comorbidades que compuseram o modelo final pelo método enter, foi 

ajustado um modelo múltiplo, incluindo o  número de interações (contínua) e pelo número de 

medicamentos prescritos (contínua). Observou-se a associação com o nível de gravidade 

dicotomizado (sem interação ou leve versus moderada ou grave), independentemente do 

número de interações e do número de medicamentos prescritos (tabela 4).  

 A análise dos dados foi realizada no software spss versão 21.0 (spss inc, chicago, il) e 

o nível de significância para os modelos finais foi <0,05.  

Foram descritas as dez interações graves e moderadas mais prevalentes (tabelas 5 e 6).  
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4. RESULTADOS  

 

Dos 661 indivíduos do estudo de base, 203 não usavam medicamentos, 105 usavam 1 

medicamento e  12 não havia informação sobre medicamentos. No presente estudo foram 

incluídos os 341 (51%) participantes investigados pelo Estudo Digitalis, que utilizavam 2 ou 

mais medicamentos.  

Foram prescritos 115 medicamentos distintos com 113 interações medicamentosas 

potenciais diferentes entre eles. O número de medicamentos prescritos variou de dois (critério 

de inclusão para o presente estudo) a 10 com média de 3,72 (DP=0,94).  

Do total de indivíduos investigados, 217 (63,6%) apresentaram pelo menos uma IMP, 

variando de 0 e 13 com média de 1,23 (DP=0,09). Quarenta e quatro do total de pacientes 

(12,9%)  pacientes apresentaram pelo menos uma IMP grave, 205 (60,1%) pelo menos uma 

moderada e 13 (3,8%) somente interações leves.   Os percentuais em relação ao total de 

interações foram respectivamente 20,3; 9,5 e 6% (tabela 1). 

A tabela 1 apresenta também a caracterização dos indivíduos incluídos. Trata-se de 

uma população de maioria de mulheres, com estudo até a 5ª série e com renda per capita 

inferior a R$800,00, sem plano de saúde e não fumante. Mais de 86% tinham dignóstico 

anterior de hipertensão e 30,8% de diabetes.   

A tabela 2 representa a caracterização dos pacientes que apresentaram pelo menos uma 

IMP, onde observou-se um percentual maior de pacientes que usavam 5 ou mais 

medicamentos (82,7%) em relação àqueles que usavam até 4 medicamentos (55,3%), número 

de pacientes que possuíam 3 ou mais comorbidades (75%) em relação àqueles que possuíam 

até 2 comorbidades (59,9%) e àqueles pacientes que apresentaram doenças sujeitos a 

interação,  como a hipertensão (69,5%), diabetes (79%) e infarto agudo do miocárdio 

(81,8%). 

Na tabela 3, as variáveis que apresentaram maior chance de ocorrências de IMP foram 

aqueles indivíduos com menor escolaridade, com renda  inferior a R$800,00 (salário mínimo 

regional na época da coleta), sem plano de saúde, com diagnóstico anterior de hipertensão, 

diabetes e infarto agudo do miocárdio, aqueles 3 ou mais comorbidades e com 5 ou mais 

medicamentos prescritos (polifarmácia). No modelo final permaneceram as variáveis renda, 

diagnóstico anterior de hipertensão, diabetes e 5 ou mais medicamentos prescritos.  

A tabela 4 apresenta as comorbidades associadas à ocorrência de IMP moderada ou 

grave. Hipertensão, diabetes e infarto agudo do miocárdio apresentaram associação com a 
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gravidade da IMP, com OR brutos superiores a três e p-valor< 0,05. Após ajuste pelo número 

de interções e pelo número de medicamentos prescritos, a associação da hipertensão e infarto 

agudo do miocárdio com a gravidade da IMP permaneceram fortes, mas somente a associação 

com hipertensão  foi estatisticamente significativa. 

Na tabela 5 observa-se as 10 interações mais frequente encontradas classificadas como 

de maior gravidade, onde pode-se destacar como mais frequente a interação entre os 

medicamentos anlodipino e sinvastatina.  

Na tabela 6 foram apresentadas as 10 interações mais frequentes encontradas de 

gravidade moderada, onde destaca-se como mais frequente a interação que ocorre entre os 

medicamentos  inibidores da ECA e diuréticos tiazídicos. 

 

Tabela 1. Caracterização dos pacientes estudados (45 a 99 anos) por variáveis sócio 

demográficas e de saúde. Município Niterói em 2011-2012 (N=341).  

Variável N Porcentagem (%) 

Interações   

Pelo menos um interação de qualquer gravidade 217 64,0
# 
ou 100,0* 

Pelo menos um interação grave 44 13,0
# 
 ou 20,3* 

Pelo menos um interação moderada 205 60,0
# 
 ou 95,0* 

Somente interações leves 13 4,0
# 
 ou 6,0* 

Características da população   

Sexo   

Masculino 104 30,5 

Feminino 237 69,5 

Idade   

60 e + 177 51,9 

45-59 164 48,1 

Cor da pele    

        Branco 110 32,3 

        Pardo 130 38,1 

        Preto 97 28,1 

Escolaridade   

5a serie e + 187 54,8 

ate 4a serie 153 44,9 

Renda   

        > 800 reais per capita  82 24,0 

        Até 800 reais per capita 255 74,8 

Possui plano de Saúde   

Sim 60 17,6 

Não 278 81,5 

Fumo Atual   

        Sim 47 13,8 

         Não   294 86,2 

Estado de Saúde   

        Excelente 13 3,8 

        Muito bom 33 9,7 

        Bom 209 61,3 

        Ruim 66 19,4 

        Muito ruim 18 5,3 
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 Comorbidades   

Asma/Bronquite 50 14,7 

Hipertensão 295 86,5 

Diabetes 105 30,8 

Obesidade 66 19,4 

Doença Renal 28 8,2 

Depressão 66 19,4 

Infarto agudo do miocárdio 22 6,5 

Número de comorbidades   

Até 2 257 75,4 

3 ou mais 84 24,6 

Internação nos últimos 12 meses   

        Sim 27 7,9 

Não 312 91,5 

Polifarmácia   

      Até 4 medicamentos 237 69,5 

      5 ou mais medicamentos 104 30,5 

# Percentual do total de pacientes analisados. *Percentual do total de interações 
 

 

Tabela 2. Caracterização dos pacientes estudados (45 a 99 anos) sujeitos a interação 

medicamentosa potencial (IMP) ou não, por variáveis sócio demográficas e de saúde. 

Município de Niterói em 2011-2012 (N=341).  

Variável Sem IMP (%) Com IMP (%) P-valor* 

Sexo    

Masculino 35 (33,7%) 69 (66,3%) 0,491 

Feminino 89 (37,6%) 148 (62,4%)  

Idade   0,227 

60 e + 59 (33,3%) 118 (66,7%)  

45-59 65 (39,6%) 99 (60,4%)  

Cor da pele   0,397 

        Branco 45 (40,9%) 65 (61,8%)  

        Pardo 46 (35,4%) 84 (65,4%)  

        Preto 31 (32,0%) 66 (70,1%)  

Escolaridade    

5a serie e + 76 (40,6%) 111 (59,4%) 0,077 

ate 4a serie 48 (31,4%) 105 (68,6%)  

Renda   0,072 

Acima de 800 reais  per capita   37 (45,1%) 45 (54,9%)  

Até 800 reais per  capita 87 (34,1%) 168 (65,9%)  

Possui plano de Saúde   0,141 

Sim 27 (45,0%) 33 (55,0%)  

Não 97 (34,9%) 181 (65,1%)  

Fumo Atual   0,533 

        Sim 19 (40,4%) 28 (59,6%)  

         Não   105 (35,7%) 189 (64,3%)  

Estado de Saúde   0,318 

        Excelente 3 (23,1)  10 (76,9%)  

        Muito bom 9 (27,3%) 24 (72,7%)  

        Bom 82 (39,2%) 127 (60,8%)  

        Ruim 26 (39,4%) 40 (60,6%)  

        Muito ruim 4 (22,2%) 14 (77,8%)  

 Comorbidades    

Asma/Bronquite 19 (38%) 31 (62%) 0,795 

Hipertensão 90 (30,5%) 205 (69,5%) 0,000 

Diabetes 22 (21%) 83 (79%) 0,000 
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Obesidade 24 (36,4%) 42 (63,6%) 1,00 

Doença Renal 10 (35,7%) 18 (64,3%) 0,941 

Depressão 25 (37,9%) 41 (62,1%) 0,776 

Infarto agudo do miocárdio 4 (18,2%) 18 (81,8%) 0,067 

Número de comorbidades   0,013 

Até 2 103 (40,1%) 154 (59,9%)  

3 ou mais 21 (25%) 63 (75,0%)  

Internação nos últimos 12 meses   0,376 

Sim 12 (44,4%) 15 (55,6%)  

Não 112 (35,9%) 200 (64,1%)  

Polifarmácia   0,000 

Até 4 medicamentos 106 (44,7%) 131 (55,3%)  

5 ou mais medicamentos 18 (17,3%) 86 (82,7%)  

Teste do Qui-quadrado de Pearson com correção de continuidade quando necessário.  

 

 

Tabela 3 – Fatores Associados à ocorrência de interações medicamentosas potenciais em 

pacientes de 45 a 99 anos. Município de Niterói em 2011-2012 (N=371) 

Variáveis 
OR bruto (IC 95%) 

Modelo final pelo 

método enter 

Modelo final
#
 

OR ajustado (IC95%) OR ajustado (IC95%) 

Escolaridade    

5a serie e + 1  1  

ate 4a serie 1,35 (0,86-2,12)* 1,26 (0,75-2,11)  

Renda    

Acima de 800 reais  per capita   1 1 1 

Até 800 reais per  capita 1,57 (0,94-2,62)* 1,58 (0,86-2,90) 1,75 (1,00-3,07) 

Possui plano de Saúde    

Sim 1 1  

Não 1,57 (0,89-2,78)* 1,11 (0,55-2,24)  

 Comorbidades
@

    

Asma/Bronquite 0,92 (0,50-1,71)   

Hipertensão 6,45 (3,19-13,04)* 6,39 (2,96-13,80) 6,19 (2,93-13,05) 

Diabetes 2,87 (1,68-4,91)* 2,68 (1,34-5,35) 2,48 (1,31-4,69)  

Obesidade 1,00 (0,57-1,75)   

Doença Renal 1,03 (0,46-2,31)   

Depressão 0,92 (0,53-1,61)   

Infarto 2,71 (0,90-8,21)* 2,08 (0,56-7,68)  

Número de comorbidades    

Até 2 1 1  

3 ou mais 2,01 (1,15-3,49)* 0,80 (0,39-1,62)  

Polifarmácia    

Até 4 medicamentos 1 1 1 

5 ou mais medicamentos 3,87 (2,19-6,83)* 2,49 (1,30-4,77) 2,56 (1,36-4,82) 

*P-valor<0,2 

# Estimado pelos  métodos retroceder condicional e avançar condicional, optando-se pelo modelo com melhor 

ajuste.  

@ Auto-referidas 
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Tabela 4 – Comorbidades
@

 associadas à ocorrência de interação medicamentosa potencial 

moderada ou grave (versus sem interação ou somente interaçao leve) em pacientes de 45 a 99 

anos . Município de Niterói em 2011-2012 

 

Variáveis ORbruto (IC95%) OR ajustado (IC95%)* 

Hipertensão
@

 7,86 (3,82-16,19) 10,2 (1,01-102,69) 

Diabetes
@

 3,12 (1,80-5,42) 1,97 (0,29-13,35) 

Infarto agudo do miocárdio
@

 3,67 (1,06-12,66) 8,33 (0,58-120,37)- 

*Foram ajustados três modelos múltiplos um para cada comorbidade e ajustado pelo número de interações 

(contínua) e pelo número de medicamentos prescritos (contínua) 

# Estimado pelos métodos  retroceder condicional e avançar condicional. 

@ Auto-referida 

   

Tabela 5 –  As dez  IMP graves mais frequentes.  Niterói em 2011-2012. 

Interação medicamentosa 

potencial 

N  Possível consequência clínica 

Anlodipino-sinvastatina 16 Pode ocorrer o aumento da exposição da sinvastatina e aumento no 

risco de miopatia e rabdomiolise 

Digoxina-espironolactona 5 Pode aumentar a concentração da digoxina 

Enalapril-losartana 4 Pode aumentar o risco de eventos adversos como: hipotensão, 

síncope, hipercalemia, alterações na função renal, insuficiência renal 

aguda 

Atenolol-clonidina 3 Pode aumentar o risco de bradicardia sinusal 

Captopril-losartana 3 Pode aumentar o risco de eventos adversos como: hipotensão, 

síncope, hipercalemia, alterações na função renal, insuficiência renal 

aguda 

Amiodarona-sinvastatina 2 Pode ocorrer o aumento da exposição da sinvastatina e aumento no 

risco de miopatia e rabdomiolise 

Digoxina- hidroclorotiazida 2 Pode desencadear toxidade digitálica ( náusea, vômito, arritmias) 

Enalapril- espironolactona 2 Pode desencadear hipercalemia 

Fluoxetina-ibuprofeno 2 Pode aumentar o risco de hemorragia 

Amiodarona-carvedilol 1 Pode desencadear hipotensão, bradicardia ou parada cardíaca 

 

Tabela 6 –  As dez  IMP moderadas mais frequentes.  Niterói em 2011-2012. 

Interação medicamentosa 

potencial 

N  Possível consequência clínica 

Enalapril-hidroclorotiazida 59 Pode desencadear hipotensão postural /efeito de primeira passagem 

Captopril-hidroclorotiazida 49 Pode desencadear hipotensão postural /efeito de primeira passagem 

Enalapril-metformina 26 Pode aumentar o risco de hipoglicemia 

Captopril-metformina 20 Pode aumentar o risco de hipoglicemia 

Atenolol-metformina 18 Pode aumentar hipoglicemia ou hiperglicemia 

Hidroclorotiazida-

propranolol 

16 Pode desencadear hiperglicemia, hipertrigliceremia 

Enalapril-furosemida 8 Pode desencadear hipotensão postural /efeito de primeira passagem 

Insulina-metformina 7 Pode aumentar o risco de hipoglicemia 

Captopril-furosemida 5 Pode aumentar o risco de hipotensão postural 

Levotiroxina-sinvastatina 5 Pode resultar no decréscimo da ação da levotiroxina 
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5. DISCUSSÃO  

 

O presente estudo incluiu indivíduos de 45 a 99 anos, selecionados aleatoriamente 

entre aqueles assistidos pelo Programa Médico de Família de Niterói. Houve maioria de 

indivíduos desfavorecidos economicamente, 86% eram hipertensos e 63,6% apresentaram 

pelo menos uma IMP, sendo 60,1% de IMP moderada.  

Na literatura, mesmo estudos com pacientes da atenção primária, o percentual de IMP 

varia muito. Em uma revisão publicada em 1990 esse percentual variou entre 2.2 a 70.3 

(JANKEL et al., 1990). Em estudos brasileiros mais recentes, esses percentuais vão de 12,1, 

em estudo com prescrições das primeiras 24 horas na emergência (TEIXEIRA et al., 2012) a 

66,7 em um estudo populacional (BLEICH et al., 2009). Argumenta-se que tal variação pode 

decorrer de diferenças no desenho de estudo, metodologias e definições (JANKEL et al., 

1990), Pode também ser explicada por fatores como as definições, as características da 

população, o número de medicamentos prescritos, as práticas terapêuticas e as interações 

medicamentosas (BJÖRKMAN et al., 2002; JANKEL et al., 1990 e ABARCA et al., 2004).  

A prevalência de IMP no estudo aqui apresentado foi de 63,6%, considerando somente 

os indivíduos com prescrição de pelo menos dois medicamentos, sendo de 34,25% se 

considerarmos todos os indivíduos investigados pelo Estudo Digitalis.  Este percentual é 

comparável ao estudo de Mibielli et al. (2014) que incluiu 261 usuários de anti-hipertensivos 

aposentados e pensionistas com idade superior a 60 anos. O estudo de Bleich et al. (2009) 

apresenta população com características demográficas e sociais semelhantes à população aqui 

avaliada, incluiu 96 indivíduos em um inquérito populacional e encontrou 66,7% de IMP.  

Doubova et al. (2007) avaliaram 624 indivíduos com idade superior a 50 anos que estavam 

em tratamento medicamentoso para dor crônica, assistidos em clínicas da família da Cidade 

do México, onde o percentual de IMP foi de 80%. Doubova et al. (2007) justificam tal 

percentual por tratar de uma população em que aproximadamente 90% fazia uso de AINES.      

No presente estudo cerca de 10% faziam uso desta classe de medicamentos. Bleich et 

al.(2009), para identificar as IMP, utilizaram além do Micromedex ®, as bases DrugDigest®, 

Medscape® o que pode ter aumentado a sensibilidade da identificação das IMP, por 

apresentar diversas formas de classificação conforme as fontes pesquisadas. 

É interessante notar que o percentual de hipertensos no estudo de Dubova et al. (2007) 

também foi elevado (67%) e apesar de não trazer essa informação, no estudo de Bleich et al. 

(2009), a maioria das prescrições envolviam o sistema cardiovascular. 
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Em estudos na atenção primária, as interações de gravidade moderada são as mais 

frequentes (LEÃO et al., 2014; DOUBOVA et al., 2007; CODAGNONE et al., 2010; 

BLEICH et al., 2009; MIBIELLI et al., 2014 e VENTURINI et al., 2011). No presente 

estudo, as interações moderadas mais frequentes envolveram medicamentos mais comumente 

prescritos na atenção básica utilizados para hipertensão e diabetes (inibidores da enzima 

conversora da angiotensina, diuréticos tiazídicos, de alça, poupadores de potássio e 

medicamentos lipoglicemiantes), doenças de maior prevalência. A maior frequência de 

interações moderadas envolvendo medicamentos anti-hipertensivos e lipoglicemiantes 

também foi  encontrada  em outros estudos (TEIXEIRA et al., 2012).  

A combinação de diuréticos e beta bloqueadores, com ou sem os inibidores da enzima 

de conversão da angiotensina, apesar de recomendada pela OMS (WHO, 1999) e pela VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (NOBRE et al., 2010) para otimizar o efeito ant-

hipertensivo, pode causar danos e são classificadas quanto a gravidade da IMP como 

moderada (SCHROETER et al.,  2008), justificando a importância de monitorar os possíveis 

efeitos da associação. 

A associação do medicamento anlodipino com o medicamento sinvastatina foi a IMP 

mais frequente de maior gravidade (14,15%). A sinvastatina é um medicamento amplamente 

usado para o controle do colesterol sanguíneo. No uso concomitante com o medicamento 

anlodipino pode ocorrer o aumento da exposição de sinvastatina colocando os pacientes em 

risco aumentado de miopatia e rabidomiólise. Pode causar também danos no fígado. O uso da 

sinvastatina já exige vigilância, ainda mais quando os pacientes são idosos. Quando associado 

ao anlodipino, a dose recomendada de sinvastatina é no máximo de 20 mg (GOTARDELO, 

2014). A interação entre o medicamento amiodarona e sinvastatina também foi identificada 

neste estudo com frequência de 1,76% e possui as mesmas consequências clínicas 

apresentadas entre os medicamentos sinvastatina e anlodipino (MICROMEDEX ®, 2015). 

A segunda interação potencial mais frequente entre as considerada de gravidade maior 

foi entre os medicamentos digoxina e espironolactona (4,42%). O medicamento 

espironolactona é um diurético poupador de potássio que pode aumentar a concentração 

plasmática da digoxina quando usado em associação, pois reduz a depuração renal da 

digoxina (FONTANA, 2013). Venturini et al. (2011) identificaram esta interação em seu 

estudo com uma frequente de 0,9%. 

Outra interação potencial identificada com gravidade maior foi do uso concomitante 

dos medicamentos IECA e losartana (3,54%). Quando há a associação desses dois 
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medicamentos, o benefício é inferior às consequências adversas que podem ocorrer, como 

insuficiência renal, hipercalemia e hipotensão (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS  DE 

HIPERTENSÃO, 2010). A quarta IMP grave em frequência foi entre o medicamento atenolol 

e o medicamento clonidina (2,65%) que pode gerar a potencialização do efeito anti-

hipertensivo aumentando o risco de bradicardia sinusal (MICROMEDEX ®, 2015). 

A interação entre digitálico e diurético tiazídico também foi identificada no estudo 

(1,76%), podendo ocorrer uma deficiência de potássio e assim ocasionar uma toxicidade 

digitálica. Dependendo da concentração da digoxina, a toxicidade aumenta conforme os níveis 

de potássio vão decaindo. Pode também ocorrer uma deficiência de magnésio. Nestes casos 

deve haver monitoramento do potássio e magnésio quando e se necessário deve ser efetuada a 

reposição desses eletrólitos (HANSTEN et al., 1978). 

A interação enalapril e espironolactona foi identificada na frequência de 1,76% pode 

ocorrer efeito hipotensor aditivo ou desencadear hipercalemia (MICROMEDEX ®, 2015). 

Quanto as IMP moderadas, a mais frequente foi entre os medicamentos enalapril e 

hidroclorotiazida (52,21%) seguida da interação entre captopril e hidroclorotiazida ( 43,36%). 

Este tipo de associação tem vantagens clínicas que superam o risco do desencadeamento de 

hipotensão postural por vasodilatação (GOTARDELO et al., 2014). 

Foram identificadas também interações de gravidade moderada entre IECA e 

metformina. Em relação a interação com enalapril a frequência foi de 23% e em relação ao 

captopril foi de 17,7%. Quando acontece esta interação, ocorre o aumento do efeito 

hipoglicemiante da metformina, ou seja, aumenta o risco de hipoglicemia (MICROMEDEX®, 

2015). Quando ocorre uma baixa da glicose sanguínea, alguns efeitos podem ocorrer, como: 

sudorese, sonolência, confusão entre outros (DRUG INTERACTIONS CHECKER, 2016).  

A VI Diretriz Brasileiras de Hipertensão (NOBRE et al., 2010) chama atenção para a 

importância de se conhecer as principais interações de anti-hipertensivos e medicamentos de 

uso contínuo que podem ser prescritos para o paciente hipertenso e cita as principais 

interações e seus efeitos, não se referindo a estratégias alternativas ao tratamento. 

Inúmeros estudos apontam que mulheres e indivíduos com mais idade têm maior risco 

de IMP (GAGNE et al., 2008; OBRELI et al., 2012; TRAGNI et al., 2013 e VENTURINI et 

al., 2011). Argumentam que as mulheres buscam mais os serviços de saúde e usam maior 

número de medicamentos (FAGGIANE et al., 2007 e FLORES et al., 2005).  

A fundamentação para a associação da IMP com a idade é semelhante, apontando para 

o aumento do número de comorbidades (OBRELI et al., 2012). No entanto, há numerosos 
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estudos em que o risco de IMP para homens e mulheres é próximo e não é maior em faixar 

etárias mais elevadas, como aconteceu no presente estudo (PATEL et al., 2014; LIMA et al., 

2015; MIBIELLI et al., 2014 e TEXEIRA et al., 2012). A população assistida por programas 

de saúde da família, como a do presente estudo, é monitorada, há busca ativa e grande parte 

dos medicamentos são  distribuídos gratuitamente, o que pode diminuir as diferenças culturais 

entre homens e mulheres. Por outro lado, no presente estudo, a prevalência de hipertensão 

aproximou-se dos 90%, o que pode ter aproximado o percentual de IMP entre as duas faixas 

de idade.  

 A associação da IMP com a polifamácia, ou com o maior número de medicamentos 

prescritos e com o número de comorbidades é um achado consistente na literatura (PATEL et 

al., 2014; LIMA et al., 2015; MIBIELLI et al., 2014; GAGNE et al., 2008; OBRELI et al., 

2012; TEXEIRA et al., 2012 e TRAGNI et al., 2013) e também foi observado no presente 

estudo. A probabilidade de IMP aumenta com o número de medicamentos prescritos, sendo 

assim o reflexo do número de comorbidades. 

As comorbidades associadas à IMP foram a hipertensão, o diabetes e o infarto agudo 

do miocárdio auto-referidos diagnosticados. Quando observamos a associação destas 

comorbidades com a gravidade da IMP, somente a hipertensão manteve a significância 

estatística (OR ajustado=10,2), porém as chances de IMP moderada ou grave foram o dobro 

para aqueles com diagnóstico anterior de diabetes e infarto.  

Este estudo foi um estudo seccional e algumas limitações que podem ter levado à 

subestimação do percentual de IMP devem ser ressaltadas. A utilização de apenas o 

Micromedex ® para a identificação das interações, termos considerado somente pares de 

medicamentos e não combinações de mais de dois medicamentos e a perda de informação 

sobre medicamentos em uso pelo participante não ter trazido receita ou embalagens, conforme 

solicitado. Por outro lado, trata-se de um estudo com população assistida na atenção básica, 

selecionada aleatoriamente o que permite que os resultados possam ser aplicáveis a outras 

populações adscritas a Programas de Saúde da Família. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Considerando o total de indivíduos investigados pelo Estudo Digitalis, 34,25% 

estavam sujeitos a pelo menos uma IMP e entre aqueles com prescrição de pelo menos duas 

medicações o percentual chegou a 63,6%, em sua maioria moderadas e graves. Apesar da VI 

Diretriz Brasileira de Hipertensão (NOBRE et al., 2010) alertar para as possíveis interações, 

observou-se que as prescrições incluiram associações que potencialmente podem causar dano. 

Observou-se que portadores de hipertensão e aqueles com diagnóstico anterior de infarto 

agudo do miocárdio, tiveraam chance aumentada de IMP moderada ou grave. Um grande 

número de associações envolvendo medicações cardiovasculares como diuréticos, 

betabloqueadores ou IECA observadas foram classificadas como IMP moderadas ou graves, 

no entanto, seus efeitos clínicos justificam suas prescrições. Conclui-se que é importante 

haver uma gestão mais cautelosa do tratamento na atenção básica com monitoramento em 

vários casos, especialmente em pacientes com fatores de risco para IMP. 

Acredita-se que profissionais capacitados como os farmacêuticos, contribuiriam com a 

equipe de saúde em relação a maiores conhecimentos relacionados com a assistência 

farmacêutica, bem como para orientações aos pacientes atendidos no Programa Saúde da 

Família, com relação ao uso adequado de seus medicamentos e os riscos que podem ocorrer 

pelas interações medicamentosas. 
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