
Interacções medicamentosas



INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS

PODEM SER:

– Desejadas

• Aumento da eficácia / efectividade

• Aumento da segurança

– Não desejadas

• Diminuição da eficácia / efectividade

• Menor segurança



Previsibilidade de interacções

Podem ser:

1. Altamente previsíveis

Ocorrem em quase todos os doentes que recebem a 
combinação que origina a  interacção

2. Previsíveis

Ocorrem na maior parte dos doentes que recebe a 
combinação

3. Não previsíveis

Ocorrem apenas em alguns doentes que recebem a 
interacção

4. Não está definida

Não existem dados disponíveis sobre os quais se bas eia a 
predictibilidade



Mecanismos de Interacções

-Farmacêuticos

-Farmacocinéticos (ADME)

-Farmacodinâmicos

-Interacções combinadas

O conhecimento do mecanismo é muitas vezes útil porque  pode 

influenciar:

- o tempo de evolução

- os métodos para circunscrever a interacção

A maior parte das interacções ocorrem por dois ou mais 

mecanismos



INTERACÇÕES DE CARÁCTER FARMACÊUTICO

INCOMPATIBILIDADES FÍSICO-QUÍMICAS

IMPEDEM A MISTURA DE DOIS OU MAIS 

FÁRMACOS NA MESMA SOLUÇÃO



Mecanismos farmacocinéticos

A absorção gastrointestinal de fármacos pode ser afec tada pelo uso 

concorrente de outros agentes que:

1. têm uma grande área de absorção onde o fármaco pode  ser 

absorvido

2. se ligam ou formam quelatos

3. alteram o pH gástrico

4. alteram a motilidade gastrointestinal

5. afectam o transporte de proteínas tais como a P-g licoproteína



Interacções na absorção

Deve  distinguir-se entre:

- rapidez de absorção (raramente importante na clínica)

- efeitos na extensão da absorção (clinicamente impo rtante)

- obtenção de níveis subterapêuticos no plasma



FÁRMACOS COM        METOCLOPRAMIDA PURGANTES
ACTIVIDADE

ANTICOLINÉRGICA

REDUZEM A MOTILIDADE 
GÁSTRICA

ACELERA 
ESVAZIAMENTO 

GÁSTRICO

REDUZEM TEMPO DE 
PERMANÊNCIA NO 

INTESTINO

ATRASAM  A 
ABSORÇÃO DE 

OUTROS FÁRMACOS

REDUZEM A QUANTIDADE  
ABSORVIDA

ACELERA  A 
ABSORÇÃO

POSSIBILIDADE DE INTERACÇÕES FARMACOCINÉTICAS 
POR MODIFICAÇÃO DA MOTILIDADE INTESTINAL

(exemplos)



Mecanismos de interacções que alteram a 
distribuição

Incluem:
- competição para as proteínas de ligação no plasma
- deslocamento dos locais de ligação nos tecidos
- alterações nas barreiras locais nos tecidos (ex: inib ição da P-

glicoproteína na barreira hemato-encefálica)

●A competição para as proteínas plasmáticas pode aume ntar a 
forma livre (e, consequentemente, o efeito) do agente  
deslocado no plasma, o aumento será transitório devid o ao 
aumento compensado na biodisponibilidade do fármaco

●O deslocamento dos locais de ligação nos tecidos 
aumenta transitoriamente a concentração sanguínea 
do fármaco deslocado.



COMPETIÇÃO PARA AS PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS 

(ALBUMINA)

SULFAMIDAS ANTI-INFLAMATÓRIOS
NÃO ESTERÓIDES

+ +

SULFONILUREIAS      VARFARINA CORTICOSTEROIDES METOTR EXATO

HIPOGLICEMIA HEMORRAGIAS   AUMENTO DA AUMENTO  DA
GRAVES POTÊNCIA MÚTUA TOXICIDADE

REGRA GERAL

DESCONFIAR SEMPRE DE QUALQUER ASSOCIAÇÃO 
DE FÁRMACOS COM ELEVADA PERCENTAGEM DE 
LIGAÇÃO ÀS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS



Mecanismos de interacções durante o 
metabolismo

• O metabolismo pode ser estimulado ou inibido pela 

terapêutica concorrente

• A indução (estimulação) das isoenzimas do cit. P450 

(CYPs) no fígado e intestino delgado pode ser causa da 

por barbitúricos, carbamazepina, efavirenz, nevirap ina, 

fenitoína, rifampicina …

• Os indutores enzimáticos também aumentam a 

actividade do metabolismo de fase II como a conjuga ção 

com o ácido glucurónico.



Interacções durante o metabolismo

• A indução enzimática não tem lugar rapidamente

• Os efeitos máximos só ocorrem ao fim de 7-10 dias e 

necessitam um tempo igual ou maior para 

desaparecer depois do enzima indutor terminar

• A rifampicina pode, no entanto, produzir indução apó s 

algumas doses



FÁRMACOS EM QUE A ESTIMULAÇÃO DA SUA 
BIOTRANSFORMAÇÃO TEM INTERESSE CLÍNICO

FÁRMACOS CUJA METABOLIZAÇÃO   FÁRMACOS ESTIMULANTES  DA
É ESTIMULADA METABOLIZAÇÃO

ANTICOAGULANTES ORAIS ÁLCOOL(administração crónica)
BARBITÚRICOS
CARBAMAZEPINA
GRISEOFULVINA
RIFAMPICINA

ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS BARBITÚRICOS

CORTICOSTEROIDES FENOBARBITAL
DIFENILHIDANTOÍNA
RIFAMPICINA

DIFENILHIDANTOÍNA BARBITÚRICOS
CARBAMAZEPINA
ÁLCOOL

CARBAMAZEPINA FENOBARBITAL
DIFENILHIDANTOÍNA

CONTRACEPTIVOS ORAIS RIFAMPICINA



Interacções durante o metabolismo

• A inibição enzimática tem lugar rapidamente e pode 

começar logo que a concentração do inibidor atinja 

concentração suficiente no tecido

• Todavia, se a semi-vida do fármaco afectado é longa,  pode 

demorar 1 semana ou mais para atingir um novo nível  

sérico na fase estacionária

• Fármacos que podem inibir o metabolismo do cit. P45 0 

(CYPs) incluem: alopurinol, amiodarona, androgénios , 

cimetidina, ciprofloxacina, claritromicina, ciclosp orina, 

fluoxetina e muitos outros.



Interacções durante a eliminação

• A excreção renal pode ser também afectada pelo uso 

concorrente de fármaco:

- os fármacos que são ácidos ou bases fracas podem s er 

influenciados por outros que afectam o pH urinário 

por variações na ionização do fármaco

- para alguns fármacos que são segregados de forma 

activa nos túbulos renais, a inibição do transportad or 

pode impedir a eliminação renal com consecutivo 

aumento do nível plasmático desses fármacos



INTERACÇÕES QUE ENVOLVEM EXCREÇÃO 
ALTERADA DE FÁRMACOS

FÁRMACO FÁRMACO RESULTADO
PRECIPITANTE AFECTADO

DIURÉTICOS LÍTIO RETENÇÃO  DO LÍTIO

DIURÉTICOS DA ANSA GENTAMICINA NEFROTOXICIDADE

FENILBUTAZONA CLORPROPAMIDA HIPOGLICEMIA

SALICILATOS                       SULFIMPIRAZONA     REDUÇÃO DO EFEITO  
(dose baixa) URICOSÚRICO

METOTREXATO       RETENÇÃO DO 
METOTREXATO

QUINIDINA
VERAPAMIL DIGOXINA RETENÇÃO DA DIGOXINA
ESPIRONOLACTONA



Mecanismos farmacodinâmicos nas 
interacções

1. Fármacos com acções farmacológicas semelhantes qu ando 
administrados concorrentemente podem originar uma r esposta aditiva ou 
sinérgica

- os dois fármacos podem actuar ou não no mesmo rece ptor para 
produzir tais efeitos

2. Fármacos com efeitos opostos podem reduzir a resp osta de um ou de 
ambos os fármacos

3. As interacções farmacodinâmicas são relativamente  comuns  na prática 
clínica mas os efeitos adversos podem ser reduzidos , se for conhecida a 
farmacologia dos agentes envolvidos, podendo ser an tecipadas e 
tomadas medidas para contrariar.



A INTERACÇÃO DE TIPO FARMACODINÂMICO 
PODE SER REALIZADA:

- A nível   dos  receptores  farmacológicos 
(antagonismo, agonismo parcial, etc)

- A nível dos processos moleculares 
consecutivos à activação do receptor

- A nível de sistemas fisiológicos distintos



INTERACÇÕES DE CARÁCTER FARMACODINÂMICO

1. A nível  dos receptores farmacológicos

Por sinergismos funcionais

- no sistema nervoso central (ex: anestésicos  e opiác eos)

- no aparelho circulatório (ex: anti-hipertensores)

- no sistema renal e endócrino (ex: tiazidas e insulina )

- na terapêutica anticoagulante (ex: fármacos que  redu zem a 

flora microbiana intestinal e anti-vitamínicos K)

- na terapêutica anti-neoplásica (ex: fármacos com meca nismos       

distintos em sítios diferentes do ciclo celular)

- na terapêutica anti-infecciosa



Toxicidade combinada

• O uso combinado de 2 ou mais fármacos, cada um com 

efeitos tóxicos no mesmo órgão pode aumentar a 

probabilidade de agressão

- ex: o uso concorrente de 2 fármacos nefrotóxicos

pode produzir lesão renal mesmo que a dose de 

ambos isoladamente seja insuficiente para causar 

danos

• Alguns fármacos podem potenciar a toxicidade de out ro 

mesmo que o agente potenciador não tenha efeito 

tóxico intrínseco naquele  órgão.



CONCLUSÕES
POR PRUDÊNCIA, PRESCREVER O MENOS POSSÍVEL MEDICAME NTOS 

EM ASSOCIAÇÃO.

TER PRESENTE AS CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS DA S 

PRINCIPAIS MOLÉCULAS ENVOLVIDAS:

- GRAU DE FIXAÇÃO ÀS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

- SEMI-VIDA

- % DE EXCREÇÃO RENAL

- CARACTERÍSTICAS DE INDUÇÃO OU INIBIÇÃO 

ENZIMÁTICA

- EFEITOS SECUNDÁRIOS.


