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O presente artigo foi elaborado segundo as normas da “Revista de Ciências
Farmacêuticas Básica e Aplicada” apresentadas em anexo.
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Introdução

Interações medicamentosas são resultado de modificações no efeito de um
medicamento pela administração prévia ou concomitante de outro medicamento, de
alimentos, de nutrientes ou ainda de alguns agentes químicos ambientais (Lisboa, 2000;
Santos et

al., 2009; Queiroz et al., 2010). É importante ressaltar a existência de

interações medicamentosas benéficas ou desejáveis, que objetivam tratar doenças
concomitantes, reduzir efeitos adversos, prolongar a duração do efeito, aumentar a
adesão ao tratamento, impedir ou retardar o surgimento de resistência bacteriana,
incrementar a eficácia ou permitir a redução de dose (Lisboa, 2000; Sehn et al., 2003).
As interações indesejáveis são as que determinam a redução do efeito ou o resultado
contrário ao esperado, aumento na incidência e na sucessão de efeitos adversos e no
custo da terapia, sem aumento do benefício terapêutico (Lisboa, 2000).
A disponibilidade de um grande número de medicamentos no mercado para o
tratamento de diversas enfermidades tem contribuído para a ampliação dos riscos de
interações medicamentosas entre as pessoas que fazem uso de mais de um tipo de
medicamento (Santos et al., 2009). Dentre os fatores relacionados à utilização de
medicamentos, as prescrições múltiplas, o uso abusivo de medicamentos, a
desinformação dos prescritores e dispensadores e a automedicação contribuem para a
ocorrência de interações medicamentosas (Sehn et al., 2003; Santos et al., 2009). A
incidência de interações medicamentosas clinicamente importantes em pacientes
hospitalizados aumenta muito com a quantidade de fármacos administrados: 7% (6 a 10
fármacos) para 40% (10 a 20) (Vidotti, 2011). Já a incidência de interações
medicamentosas em pacientes de ambulatório é desconhecida, mas ocorreram entre 2%
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e 4% das prescrições atendidas em farmácias comunitárias (Osório-de-Castro e
Teixeira, 2004).
As áreas de neuro e psicofarmacologia despertam particular interesse em relação
à ocorrência de interações medicamentosas e suas implicações clínicas, pois a prática da
polifarmácia é muito freqüente nessas áreas, devido à dificuldade de diagnóstico das
doenças que as envolvem (Santos et al., 2009). A partir da década de 1940, com a
síntese de uma série de iminodibenzílicos chegou-se ao composto imipramina
(antidepressivo tricíclico – ADT) que deu novas perspectivas ao tratamento da
depressão entre outros distúrbios do humor, psicoses e tratamento da dor crônica
(Fernandes et al., 2006). Os ADT atuam sobre receptores noradrenérgicos e
serotonérgicos,

bem

como

histaminérgicos,

alfa-adrenérgicos,

muscarínicos,

dopaminérgicos, além de exercerem ação sobre os canais de sódio da fibra miocárdica.
Por agirem em múltiplos sítios de ação, produzem uma variedade de efeitos desejáveis e
indesejáveis (Moreno et al., 1999; Fernandes et al., 2006), bem como potenciais
interação medicamentosas.
Desta

forma, torna-se

importante

identificar as potenciais

interações

medicamentosas no tratamento com antidepressivos tricíclicos e realizar o manejo
adequado das mesmas, a fim de evitar efeitos adversos graves, situações de fracasso
terapêutico ou mesmo riscos de vida. Conhecer a natureza, o risco e a gravidade
potencial de se associar um ou mais medicamentos pode ser viável na prescrição,
dispensação e administração dos medicamentos (Yunes et al., 2011).
O objetivo do presente trabalho foi identificar as potenciais interações
medicamentosas envolvendo antidepressivos tricíclicos em receituários de controle
especial.
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Materiais e Métodos

Foi realizado um estudo observacional de corte transversal através da coleta de
dados por meio da verificação de receituários de controle especial de pacientes que
utilizavam antidepressivos tricíclicos com outros medicamentos sujeitos a controle
especial (portaria 344/98 da ANVISA) presentes na Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais (REMUME) (Anexo I) e dispensados na Farmácia Distrital
Sarandi, UBS Sarandi – Porto Alegre, RS, nos meses de setembro e outubro de 2012. O
estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre sob processo de número 001.037766.12.0. No período foram
coletados receituários de quinhentos e trinta e quatro (534) pacientes, oriundos da
própria UBS, de outros postos de saúde, de hospitais ou da rede privada.
A identidade dos pacientes foi totalmente preservada, coletando-se apenas
informações mínimas para identificação do sexo e idade dos mesmos, através do
cadastro de dispensação no sistema Dis.Procempa, e interações na prescrição. Foi
contabilizada apenas uma dispensação, de modo que pacientes que retiraram o
medicamento nos dois meses de coleta, foram contabilizados uma única vez. O
processamento inicial dos dados foi feito utilizando-se o software Microsoft Excel®
versão 2007. Foi utilizada estatística descritiva com medidas de tendência central e
dispersão da amostra.
As interações medicamentosas (IM) foram verificadas através da utilização do
software Drugdex – Thomsom Micromedex® e classificadas em contra indicadas,
graves, moderadas ou leves. A partir dos dados de IM identificados pelo Drugdex –
Thomsom Micromedex®, a mesma informação foi confrontada com a fonte
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bibliográfica secundária de acesso livre na internet, o Drug Interaction Checker, que
utiliza informações do Drug Reference® e é disponibilizado pelo Medscape®.

Resultados

Durante os meses de setembro e outubro de 2012, contabilizando trinta e nove
dias úteis, foram analisados receituários de 534 pacientes. É importante ressaltar que o
número de pacientes e receituários atendidos na FD Sarandi é maior, pois aqui foram
considerados apenas os pacientes que utilizavam antidepressivos tricíclicos com outros
medicamentos sujeitos a controle especial (portaria 344/98 da ANVISA, Brasil, 1999)
da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e disponíveis na FD
Sarandi/UBS Sarandi. No que se refere ao gênero, o estudo demonstrou um maior
número de prescrições pertencentes a mulheres (402 pacientes (75%) eram do sexo
feminino, enquanto que 116 pacientes (22%) eram do sexo masculino, 16 pacientes
(3%) foram considerados como indeterminado por apresentarem nomes ambíguos).
Quanto à idade, somente 423 pacientes do total de 534 tiveram suas idades
computadas (Tabela 1).

Tabela 1: Distribuição dos pacientes que faziam uso de antidepressivos tricíclicos dispensados
na FD Sarandi, durante os meses de setembro e outubro de 2012 conforme a faixa etária.
Faixa etária
0 - 15 anos
16 - 29 anos
30 - 49 anos
50 - 60 anos
Mais de 60 anos
Total

n

%

11
18
113
164
117
423

2,6
4,2
26,7
38,8
27,7
100%
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A figura 1 permite identificar que o medicamento mais frequentemente
dispensado em associação com antidepressivos tricíclicos foi a fluoxetina 20mg,
presente nas prescrições de 271 pacientes (50,7%). O medicamento clorpromazina, em
suas diversas apresentações (comprimidos de 25mg e 100mg, e solução oral de
40mg/mL), estava presente nas prescrições de 122 pacientes (22,8%), e o medicamento
diazepam 5mg, estava presente nas prescrições de 96 pacientes (18%). Quatro pacientes
(0,7%) faziam uso simultâneo dos dois antidepressivos tricíclicos da lista da REMUNE

Frequência em associação com ADT

(amitriptilina e imipramina).

271
280
240
200
160
120
80
40
0

122

96

74

51

49

38

28

7

4

4

4

Figura 1: Distribuição da utilização de medicamentos sujeitos a controle especial associados a
antidepressivos tricíclicos dispensados na FD Sarandi, durante os meses de setembro e outubro
de 2012.

Após a análise das potenciais interações medicamentosas (IM) verificadas
através da utilização do software Drugdex – Thomsom Micromedex®, foram
identificados 4 medicamentos envolvidos em interações graves com os antidepressivos
tricíclicos, 4 em interações moderadas, 1 em interação leve e 3 medicamentos não
tiveram

interações encontradas.

Nenhum

dos

medicamentos associados aos

antidepressivos tricíclicos apresentou a classificação “interação contra indicada”. A
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partir dos dados de IM identificados pelo Micromedex®, foi realizado um estudo
comparativo com a fonte bibliográfica secundária Medscape®. Segundo o Medscape®,
4 medicamentos apresentaram interações graves com os antidepressivos tricíclicos, 7
moderadas, 1 medicamento não teve interação encontrada e nenhum dos medicamentos
apresentaram interação leve ou contra indicada. No total, foram analisados 23 pares de
medicamentos para identificação de possíveis IM e a concordância entre as duas fontes
bibliográficas foi de 52%.
A tabela 2 demonstra as frequências de potenciais IM por antidepressivo
tricíclico encontradas nas prescrições dispensadas na FD Sarandi e a diferença na
gravidade das IM. Observou-se que os dois medicamentos mais frequentemente
associados a antidepressivos tricíclicos apresentaram classificação de interação “grave”
segundo as duas fontes consultadas. Quanto ao diazepam, terceiro medicamento mais
frequentemente associado aos antidepressivos tricíclicos, as duas fontes divergem quando o
antidepressivo é a imipramina. Segundo o Medscape® a interação é de gravidade “moderada”,
já pela fonte Micromedex®, nenhuma interação foi encontrada.

Na amostra, com relação a utilização dos antidepressivos tricíclicos, notou-se
que a amitriptilina é prescrita para um número maior de pacientes, totalizando 416
(78%) em relação a imiprimina, prescrita para 118 pacientes (22%). A quantidade de
medicamentos prescritos por paciente, incluindo os ADT’s, variou entre 2 e 5, onde
68,5% dos pacientes faziam uso de dois medicamentos, 23,6% usavam três
medicamentos, 7,1% usavam quatro medicamentos e 0,7% faziam uso de cinco
medicamentos.
As classes de medicamentos mais associadas aos antidepressivos tricíclicos
foram inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS) (271 pacientes),
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antipsicóticos (160 pacientes), anticonvulsivantes (136 pacientes) e benzodiazepínicos
(100 pacientes).

Tabela 2: Distribuição dos pacientes que faziam uso de antidepressivos tricíclicos e associados e
gravidade da interação segundo as fontes consultadas, considerando o total de pacientes
atendidos na FD Sarandi, durante os meses de setembro e outubro de 2012 (*).
Micromedex® Medscape®

ADT

Medicamento

Amitriptilina

Fluoxetina
Clorpromazina
Diazepam
Carbamazepina
Ácido Valpróico
Carbonato de Lítio
Haloperidol
Biperideno
Fenitoína
Clonazepam
Fenobarbital

Grave
Grave
Moderada
Moderada
Moderada
NE
Grave
NE
Moderada
NE
Leve

Imipramina

Imipramina

n

%

Grave
Grave
Moderada
Moderada
NE
Moderada
Grave
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada

234
87
73
56
35
32
24
18
4
3
3

43,8
16,3
13,7
10,5
6,5
6,0
4,5
3,4
0,7
0,5
0,5

Grave

Grave

4

0,7

Fluoxetina
Clorpromazina
Diazepam
Carbamazepina
Ácido Valpróico
Carbonato de Lítio
Haloperidol
Biperideno
Fenitoína
Clonazepam
Fenobarbital

Grave
Grave
NE
Moderada
Moderada
NE
Grave
NE
Moderada
NE
Leve

Grave
Grave
Moderada
Moderada
NE
Moderada
Grave
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada

37
35
23
18
14
19
14
10
3
1
1

6,9
6,5
4,3
3,4
2,6
3,5
2,6
1,9
0,5
0,2
0,2

Amitriptilina

Grave

Grave

4

0,7

(*) NE: Não encontrada.

Discussão

Os antidepressivos tricíclicos possuem particular probabilidade de causar efeitos
adversos quando administrados concomitantemente com outros fármacos. Isso porque
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os ADT’s dependem do metabolismo hepático por enzimas CYP microssômicas para
eliminação, podendo ter a metabolização inibida por fármacos que entrem em
competição (Rang e Dale, 2011). Dentre os ADT’s mais utilizados temos a amitriptilina,
seguida da imipramina (ambos pertencentes à lista da REMUME), sendo
aparentemente, mais prescritos para tratamento da depressão, da dor crônica
principalmente de origem neuropática, prevenção da enxaqueca, distúrbios do pânico,
entre outros (Fernandes et al., 2006).
O estudo demonstrou que entre os três medicamentos mais frequentemente
associados aos antidepressivos tricíclicos (fluoxetina, clorpromazina e diazepam), dois
(fluoxetina e clorpromazina) possuem classificação de interação medicamentosa grave
segundo as duas fontes consultadas.
A combinação dos antidepressivos tricíclicos com a fluoxetina pode resultar em
toxicidade ao antidepressivo e aumento do risco de cardiotoxicidade devido ao
acréscimo significativo na concentração de ADT’s (Aranow et al., 1989; Preskorn et al.,
1994; Ferracini e Borges Filho, 2011). Os sintomas podem apresentar-se como boca
seca, retenção urinária, sedação, prolongamento do intervalo QT e parada cardíaca
(Ferracini e Borges Filho, 2011). Segundo Aranow et al. (1989), quatro pacientes
tratados com antidepressivos tricíclicos demonstraram um aumento significativo da
concentração plasmática desses fármacos, após a adição de fluoxetina. Três pacientes
desenvolveram sintomas clínicos (efeitos anticolinérgicos, constipação, retenção
urinária, sedação, marcha instável), como resultado do aumento dos níveis. As fontes de
informação consultadas apontam que a administração concomitante de fluoxetina e um
antidepressivo tricíclico não é recomendada.
Para o medicamento clorpromazina, a documentação disponível apresentou-se
insatisfatória, mas as fontes consultadas descrevem que o uso concomitante de
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antidepressivos tricíclicos e clorpromazina, pode resultar em um aumento do risco de
efeitos cardiovasculares graves. O Micromedex® relata que se a terapia concomitante
for necessária, o paciente deve ser acompanhado de perto através de eletrocardiograma
para prolongamento do intervalo QT.
Alguns relatos na literatura apontam que a associação entre a amitriptilina e o
diazepam pode provocar aumento nas concentrações séricas do antidepressivo, levando
a prejuízos psicomotores e na atenção (Marcolin et al., 2004). Moskowitz & Burns
(1988) demonstraram que a combinação de amitriptilina e diazepam resultou em efeitos
sinérgicos. Os autores concluíram que a combinação de diazepam e amitriptilina pode
aumentar os riscos para um indivíduo durante a condução e execução de tarefas
complexas. Segundo as fontes, se a administração concomitante de amitriptilina com
diazepam for necessária, os pacientes devem ser advertidos de que podem apresentar
deficiência psicomotora aditiva com o risco de comprometer a realização de atividades
motoras complexas.
Com relação ao sexo, o estudo apresentou um maior número de prescrições
pertencente à pacientes do gênero feminino (75%). Os resultados foram semelhantes aos
descritos por Rodrigues et al. (2006) e por Netto et al. (2012). A explicação mais
provável para essa prevalência pode estar relacionada ao fato de as mulheres
apresentarem maior preocupação e consciência com a saúde, sendo mais familiarizadas
com as questões relacionadas ao autocuidado (mulheres são mais atentas aos sintomas
físicos), utilizando com maior frequência os serviços de saúde e apresentando maior
aderência aos tratamentos farmacológicos (Loyola Filho et al., 2006; Netto et al., 2012).
Além disso, alguns estudos indicam que as mulheres apresentam maior frequência de
transtornos afetivos, transtornos ansiosos, transtornos dissociativos e transtornos
alimentares (Andrade et al., 2002; Andrade et al., 2006).
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No que se refere à faixa etária, 423 pacientes do total de 534 tiveram suas idades
computadas. A dificuldade em se coletar as idades na sua totalidade foi atribuída aos
nomes comuns ou mesmo a falta de nomes completos na prescrição. Observou-se que
38,8% dos pacientes se encontram na faixa dos 50 aos 60 anos e aproximadamente 28%
situam-se na faixa de pacientes com mais de 60 anos de idade. Os resultados com
relação aos idosos se tornam relevantes, pois indivíduos nesta faixa etária apresentam
alterações fisiológicas, devido ao processo natural de envelhecimento, que interferem
principalmente na metabolização e excreção dos medicamentos, tornando essa
população mais vulnerável às interações medicamentosas e reações adversas (Loyola
Filho et al., 2006; Santos et al., 2009).
Quanto à classificação da gravidade das interações medicamentosas, duas fontes
de informação foram consultadas. A base de dados Micromedex®, disponível apenas
para assinantes, é considerada uma fonte bibliográfica completa e vem sendo utilizada
com frequência em diversos artigos sobre interações medicamentosas, sendo esses os
fatores relevantes para a escolha da mesma. Já a escolha da fonte Medscape® deu-se
pela facilidade de acesso através do cadastro online gratuito, além disso, Catisti et al.
(2009) relata que a fonte tem sido citada como referência das publicações de serviços
nacionais de informação sobre medicamentos e de centros de informação sobre
medicamentos.
Foram analisados 23 pares de medicamentos e a concordância quanto à
gravidade entre as duas fontes foi de 52%. Os resultados mostraram-se divergentes dos
descritos por outro estudo que comparava fontes bibliográficas para diagnóstico de IM.
Catisti et al. (2009) encontraram uma concordância de 13% entre duas fontes depois de
analisarem 77 pares de medicamentos. A concordância superior ao estudo do autor
citado pode ter relação com o número menor de pares de medicamentos analisados.
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Outro fator que pode ter influenciado a divergência dos resultados foi o fato de o estudo
de Catisti et al. (2009) ter utilizado, em comparação com o Micromedex®, uma fonte
terciária de informação. Nosso estudo utilizou duas fontes online (Micromedex® e
Medscape®) que podem ser mais facilmente atualizadas que os livros. Embora as fontes
consultadas tenham apresentado quase metade das interações em discordância, nas
“interações graves” ambas concordam 100% (Tabela 2). Para os casos de divergência
nas classificações de IM, foram consultadas as bibliografias utilizadas como base pelas
fontes de informação. O Micromedex® apresenta como referências tanto artigos antigos
como artigos mais recentes, além de informações dos fabricantes. Já o Medscape®
apresenta somente a informação de quando as referências foram atualizadas, não
disponibilizando as mesmas. Uma possível explicação para a não classificação das
interações de alguns pares de medicamentos por parte do Micromedex® (Tabela 2) é
que a informação de IM seja pouco consistente, necessitando de maiores estudos e
sendo desconsiderada pelos autores.
De forma geral, os resultados apresentados evidenciam a necessidade de maiores
informações sobre as interações medicamentosas por parte dos prescritores, avaliandose os riscos-benefícios ao associarem-se medicamentos com IM classificadas como
graves. Além disso, o farmacêutico deve estar atento as interações medicamentosas de
uma maneira geral, porém no exercício da profissão a dificuldade de perceber e
identificar as interações medicamentosas nas prescrições de todos os pacientes
atendidos se torna impossível. Sendo assim, torna-se necessário estar atento àquelas
interações de maior gravidade, mantendo-se atualizado, buscando fontes de informação
confiáveis sobre as interações medicamentosas e, em conjunto com o prescritor, traçar
alternativas para o tratamento, minimizando os efeitos adversos e promovendo uma
melhoria na aderência ao tratamento e qualidade de vida.
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Anexo I

Medicamentos da Portaria 344/98 da ANVISA que constam na Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e disponíveis na FD Sarandi.



Lista B1 – Substâncias Psicotrópicas
- Clonazepam 2,5 mg/mL, solução oral
- Diazepam 5mg, comprimido



Lista C1 – Substâncias Sujeitas a Controle Especial
- Ácido Valpróico 250 mg, cápsula
- Ácido Valpróico 500 mg, comprimido revestido
- Ácido Valpróico 50 mg/mL, xarope ou solução oral
- Amitriptilina 25 mg, comprimido
- Biperideno 2 mg, comprimido
- Carbamazepina 100 mg/5mL, suspensão oral ou xarope
- Carbamazepina 200 mg, comprimido
- Carbonato de Lítio 300 mg, comprimido
- Clorpromazina 25 mg, comprimido
- Clorpromazina 100 mg, comprimido
- Clorpromazina 40 mg/mL, solução oral
- Fenitoína 100 mg, comprimido
- Fenobarbital 100 mg, comprimido
- Fenobarbital 40 mg/mL, gotas
- Fluoxetina 20 mg, cápsula
- Haloperidol (decanoato), 50 mg/mL, injetável
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- Haloperidol 1 mg, comprimido
- Haloperidol 2 mg/ml, gotas
- Haloperidol 5 mg, comprimido
- Imipramina 25 mg, comprimido
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