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ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ1 
RESUMO 

Introdução: Interação medicamentosa é um evento clinico em que os efeitos de um 
fármaco são alterados pela presença de outro fármaco quando administrado 
simultaneamente. Uma pesquisa de um estudo transversal, prospectivo, de caráter 
quantitativo, realizado no Hospital Santa Maria no período de setembro de 2018. 
Metodologia: Diante disso, verifica-se que foram feitas análises das prescrições de 
46 pacientes, todos internados em uma UTI coronária com 10 leitos, foram 
analisadas 273 prescrições médicas, a média durável de internação por pacientes foi 
de aproximadamente entre 5 e 6 dias, alguns chegando a estender por mais tempo. 
Resultados e Discussão: Durante todo esse período de análise, observamos que 
foram utilizados 130 tipos de medicamentos, dentre suas combinações 
apresentaram 228 interações medicamentosas com uma estimativa de 96% de IM 
manifestadas, foi possível identificar as principais classes de medicamentos 
evolvidas nas interações, nas quais podem-se destacar os anti-inflamatórios não 
esteroidais (AINE’S), analgésicos, anti-úlceras gástricas, anti–coagulantes e anti–
plaquetários, anti-hipertensivos, benzodiazepínicos, diuréticos, estatinas e 
antibióticos e dentre os medicamentos mais prescritos e utilizadas por pacientes 
internados, encontram-se a dipirona, ácido acetilsalicílico, tramadol, ranitidina, 
furosemida, quetiapina, bromoprida, morfina, bromazepam. Conclusões: Observou-
se que para evitar que ocorra interações medicamentosa, é necessária a 
colaboração de toda equipe intensivista desde o farmacêutico clinico, o médico à 
equipe de enfermagem, fazerem o monitoramento da prescrição, analisando os 
fármacos prescritos e relacionando os que mais se envolvem promovendo IM.  
Palavras-chave: Interação medicamentosa. Erros de medicação. Doenças 
coronarianas 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Drug interaction is a clinical event in which the effects of one drug are 
altered by the presence of another drug when administered simultaneously. A 
prospective, quantitative, cross-sectional study was carried out at the Santa Maria 
Hospital n September 2018. Methodology: As a result, we analyzed the 
prescriptions of 46 patients, all of whom were admitted to a 10-bed coronary ICU, 
273 medical prescriptions were analyzed, the durable mean of hospitalization for 
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patients was approximately between 5 and 6 days, some of which extended for 
longer. Results and Discussion: Throughout this period of analysis, we observed 
that 130 types of drugs were used. Among their combinations, 228 drug interactions 
with an estimated 96% of MI manifested, it was possible to identify the main classes 
of drugs evolved in the interactions, in which (NSAIDs), analgesics, gastric anti-
ulcers, anti-coagulants and anti-latelets, antihypertensives, benzodiazepines, 
diuretics, statins and antibiotics and among the most dipyrone, acetylsalicylic acid, 
tramadol, ranitidine, furosemide, quetiapine, bromopride, morphine, and 
bromazepam. Conclusions: It was observed that to prevent interactions in order to 
avoid drug interactions from occurring, it is necessary to collaborate with all intensive 
team from the clinical pharmacist, the physician to the to monitor the prescription, 
analyzing the drugs prescribed and relating the ones that are most involved in 
promoting MI. 
  
Keywords: Coronary diseases; Drug interaction; Medicatio errors;  
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INTRODUÇÃO 

 
Interações medicamentosas, são eventos clínicos que podem ocorrer após a 

administração de um ou mais fármacos de formas simultânea. O termo pode ser 
definido como a ação de uma medicação sobre o efeito terapêutico de outra. Essas 
manifestações clinicas, acontecem quando fármacos de ação terapêuticas inibem ou 
potencializam a ação de outro fármaco (SECOLI et al., 2012).  

 As interações medicamentosas, diante da percepção clínica, podem ser 
classificadas de forma desejáveis e indesejáveis, efeitos combinatórios já esperados 
pela ação simultânea fármacos-fármacos, e os efeitos adversos, quando mudam o 
caminho planejado de forma terapêutica ou ser metabolizado pelo o organismo, por 
mecanismo de receptores biológicos. Assim, chamamos de manifestações que 
compreendem eventos como farmacocinética, quando se inicia desde a sua 
administração, absorção, distribuição, metabolização farmacológica e excreção, e 
farmacodinâmica, o fármaco entra em contato com os receptores farmacológico e se 
inicia a sua ação medicamentosa (MATOS et al., 2009).  

No Brasil, as primeiras unidades de terapia intensiva (UTI), iniciaram sua 
implantação nos hospitais a partir de 1960, sendo instaladas em hospitais de 
universidades e, chegando a hospitais de rede privadas, com suas técnicas e 
procedimentos sendo desenvolvidos em meios a equipamentos completando a sua 
estrutura física (YUNES; COELHO; ALMEIDA, 2011). Desse modo aos poucos o 
farmacêutico vem sendo incluído no quadro de intensivistas, implementando a 
equipe multiprofissional, objetivando uma melhor assistência ao paciente, realizando 
o monitoramento dos fármacos e reavaliando sua eficácia, trazendo mais segurança 
na conduta oferecida. Foi de grande ganho a adesão do farmacêutico clínico no 
cotidiano da UTI. 
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A Atenção Farmacêutica segundo a Organização Panamericana de Saúde 
(OPAS, 2002), é um ato planejado, documentado e realizado junto ao usuário e aos 
profissionais de saúde, que visa resolver ou prevenir problemas que interferem ou 
pode interferir na farmacoterapia, sendo parte integrante do processo de 
recuperação e reabilitação no tratamento do paciente. 

O acompanhamento farmacoterapêutico é um grande desafio para o 
profissional farmacêutico e se torna ferramenta importante para reduzir erros com 
medicações, o que implica a eficácia do tratamento e a melhora da qualidade de 
vida. O presente trabalho tem como objetivo central a identificação de possíveis 
interações medicamentosas que possam ser ocasionadas devido a utilização de 
diferentes classes de medicamentos em uma UTI coronariana. 
 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal, de caráter quantitativo, realizado no 
Hospital Santa Maria no período de setembro de 2018. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde com 
CAAE 82095618.3.0000.5211, com elaboração do termo de compromisso para uso 
de dados, assegurando os aspectos éticos. A pesquisa foi desenvolvida na UTI 
Coronária com 10 leitos de internação do Hospital Santa Maria, em Teresina, Piauí.  

As interações entre os medicamentos foram identificadas a partir da análise 
das prescrições de pacientes disponíveis pelo sistema on-line do hospital, sendo que 
as interações entre os medicamentos foram identificadas a partir da análise das 
prescrições de pacientes disponíveis pelo sistema on-line do hospital. A análise das 
interações medicamentosas foi realizada por meio da utilização do banco de dados 
DrugDex® - Thompsom Micromedex. Os critérios de inclusão foram as prescrições 
de pacientes com período de internação no CTI igual a 24 horas e inferior a 72 
horas, e que contivessem três ou mais medicamentos, sendo analisada apenas uma 
prescrição de cada paciente. Foram excluídos os medicamentos prescritos com 
utilização se necessário, prescrições de pacientes com idade inferior a 18 anos e 
medicamentos não disponíveis no banco de dados utilizado para verificar as 
interações. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram feitas análises das prescrições de 46 pacientes, no total foram 
analisadas 273 prescrições médicas, a média durável de internação por pacientes foi 
de aproximadamente entre 5 e 6 dias. Durante todo esse período de análise, 
observou-se que foram utilizados 130 tipos de medicamentos, dentre suas 
combinações apresentaram 228 interações medicamentosas com uma estimativa de 
96% de IM manifestadas. 

Observou-se que o número de medicamentos prescritos por paciente foi em 
média de 10 medicamentos por prescrição, alguns chegando a ter por prescrição 15 
a 17 medicamentos prescritos. Desse modo, percebe-se que quanto maior o número 
de medicamentos prescritos em uma prescrição, aumenta as chances de pacientes 
apresentar interação medicamentosa, segundo estudos feitos por Bagatini e 
colaboradores (2011), o número médio mínimo de medicamentos utilizados por 
pacientes, foi de 7,5 +/- 3,2 e o número médio máximo foi de 12,2 +/- 4,1, por 
prescrição prescrita para pacientes. 
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As principais classes de medicamentos evolvidas nas interações, destacam-
se os anti-inflamatórios não esteroidais (AINE’S), analgésicos, anti-úlceras gástricas, 
anti–coagulantes e anti–plaquetários, anti-hipertensivos, benzodiazepínicos, 
diuréticos, estatinas e antibióticos. 

Umas das observações que chamou bastante atenção, foi uso elevado de 
anti- hipertensivos e AINE’s. Nascimento e Pigoso (2013), relatam que esta 
associação pode acarretar a diminuição do efeito anti-hipertensivo, uma vez que o 
enalapril (IECA) e o atenolol (beta bloqueador) necessita das prostaglandinas renais 
para exercer seu mecanismo de ação, e quando há uso concomitante de um AINE, 
ocorre à diminuição da ação anti-hipertensiva por causa da inibição da síntese de 
prostaglandias (PG). 

Segundo Scrignoli, Teixeira e Leal (2016), algumas das ações de 
intervenções feitas pelo farmacêutico que deve ser tomada para evitar IM, é 
importante implementar estratégias que auxiliem a equipe médica a identificar 
possíveis interações, o planejamento de horário para administração de 
medicamentos, evitar administrar dois ou mais medicamentos aos mesmo tempo e 
além de fazer monitoramento clinico para detectar precoces efeitos adversos. 
 

CONCLUSÕES 

A identificação e classificação de interações medicamentosas, é umas das 
várias atribuições que compete ao farmacêutico dentro de uma UTI, para evitar que 
ocorra interações medicamentosas, é necessária a colaboração de toda equipe 
intensivista desde o farmacêutico clinico, médico e de toda a equipe de enfermagem, 
colaborando atentos para realizarem o monitoramento da prescrição, analisando os 
fármacos prescritos e relacionando os que mais se envolvem promovendo IM.  
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