
REAÇÕES ADVERSAS À MEDICAMENTOS 

(RAM): importância 

Uma das principais causas de admissão hospitalar 

 e morbidade 

 

Prevalência de hospitalizações devido a RAM:  

 6,3 - 5,5% (paises desenvolvidos-em desenvolvimento)  

 

Proporção de RAM previsíveis: 71,7 - 59.6 % 

 

Proporção de RAM resultando em morte: 1,7-1,8%  
 

 Drug Saf. 39(9):847-57, 2016 



  

1 Committee on Quality of Health Care in America: Institute of Medicine. To err is human: building a safer health 

system. Washington, D.C.: National Academy Press; 2000 
2 JAMA 1998;279:1200–1205.  

 Uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade no sistema de saúde (USA) 

 

 Todo ano, 7.000 mortes devido a RAM1 (USA) 

 

 6,7% dos pacientes hospitalizados apresentam 

RAM grave com taxa de letalidade de 0,32%2(USA) 
 

 (Se essas estimativas estiverem corretas, haverá mais de 

2.216.000 ADRs graves em pacientes hospitalizados, causando 

mais de 106.000 mortes anualmente. Se for verdade, então as 

RAMs são a quarta principal causa de morte - à frente de 

doenças pulmonares, diabetes, AIDS, pneumonia, acidentes e 

mortes automobilísticas). 

 . 



1 ClinicoEconomics and Outcomes Research 8:413-426, 2016 
2 Arch Intern Med 1995;155(18):1949–1956.  

CUSTOS DIRETOS (USA)1 

 No ambulatório:  € 702 – 40.273 

 No hospital: € 943 – 7.192 

 

 

CUSTOS ANUAIS (MORBIDADE E MORTALIDE)2 

 $136 bilhões 

RAM: custos  



 Esses quatro fármacos foram retirados do mercado ou restritos ao seu 

uso, porque ficou claro que eles continuavam a ser prescritos de maneira 

insegura, mesmo depois que várias cartas de advertência foram 

divulgadas pelo fabricante e pelo FDA aos profissionais de saúde quanto 

ao seu uso adequado.  

 Cada um desses fármacos tem valor no mercado farmacêutico e cada um 

deles tem valor para os pacientes.  

 No entanto, como o fabricante e a FDA não puderam impedir a co-

prescrição desses medicamentos com medicamentos em interação, 

resultando em interações fatais, o risco associado à disponibilidade 

generalizada continuada não poderia ser justificado. 

- Econômicas para a indústria farmacêutica 

- Perda do mercado de medicamentos eficazes: 

 ex.terfenadina, mibefradil, astemizole e cisaprida 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:  

Outras Consequências 



Porque há tantos RAMs ? 

 Mais medicamentos - e muitas outras 

combinações de medicamentos - estão sendo 

usadas para tratar pacientes do que nunca1 

 

 Cerca de 10 prescrições para cada pessoa nos 

Estados Unidos2 

 

 A taxa de RAMs aumenta exponencialmente após 

um paciente tomar 4 ou mais medicações3 

1 Vital Health Stat. 1999;13(143).  

2 National Association of Chain Drug Stores. 2000 community pharmacy results.   
3 Agents Actions 1990;29:117–125. 



 ADRs raros geralmente não são documentados no 

momento em que uma droga é comercializada. 

 

 Mesmo quando em dúvida sobre se um medicamento 

causou a reação, relate-a. 

 

 Uma suspeita de reação adversa a medicamentos 

deve ser relatada. 

 

 Um relatório individual PODE fazer a diferença: 

muitas retiradas de medicamentos começaram com 

um relatório clínico que iniciou novas investigações. 

DICAS IMPORTANTES 



Fonte De Variabilidade Ao Efeito De Um Fármaco 

A. Genética: polimorfismo:  

 ex.CYP2D6,CYP2C19,CYP2C9  
 
B. Doença: doença hepática severa; insuficiência renal 
 
C: Idade; Metabolização; excreção renal 
 
D. Dieta:  - jejum vs alimento 
        - dieta pobre em proteína: alcalinização da urina 
           - Interações específicas de certos alimentos 
 
E. Álcool: agudo: inibição  /  crônico: indução 
 
F. Cigarro:  CYP1A2 
 
G. Fatores ambientais: indução 
 
H. Interações medicamentosas 
 



H.  INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

I. TIPO DE INTERAÇÕES: 

 Fármaco-Fármaco 
  Fármaco-Fitoterápico: erva de São João 
   (Hypericum perforatum) 
  Fármaco-alimento: grapefruit CYP3A4 (Intestino)  
     e  p-GP 
              comida defumada  ( CYP1A2)  
 
II. INFLUÊNCIA DO ESQUEMA DE DOSAGEM 

 Dose-dependente 
 Duração tratamento (AINES e hipertensão) 
 Seqüência (fármaco alvo e precipitante)  
  Ex: varfarina/fenilbutazona 
  Tempo de administração (fármaco objeto e  
  precipitante) 
 “Tomar fármaco objeto pelo menos duas horas 
antes ou 6  horas depois do agente precipitante”  
 

 



III.  LOCAIS / PROCESSOS 

III.1. Absorção 
 

Dissolução:   

 Ketoconazole (base pouco solúvel) – Antiácidos 

 Ciprofloxacina – Antiácidos: complexo insolúvel com cátions di- 
ou tri-valentes (Al, Mg, Ca) 

 Tetraciclina – Antiácidos, leite  

 

Transporte ativo:  

  Efluxo (Glicoproteína P): grapefruit (pomelo) inibe (csq: 
ciclosporina, midazolam.....) 

 

  Influxo: OATP: transportador peptídeos: grapefruit  

 (pomelo) inibe (csq: -lactamo, inibidores ECA, ...) 
 



III.  LOCAIS / PROCESSOS 

III.2. Distribuição 

  Ligação proteína plasmática:  

  Ex; Varfarina – Fenilbutazona 
 

III.3. Metabolização 

Inibição enzimática  

– pré-sistêmica: CYP3A4: Ex: suco de grapefruit, cimetidina, 
 inibidores de protease de HIV (indinavir), antifúngicos 
 azois (ketoconazol), AB macrolídeos 

- sistêmica: idem (salvo grapefruit) 

  

Indução enzimática: rifampicina, erva de São João 
 

III.4. Excreção 

  Secreção tubular: penicilina 
 

 

 
 



USO DE COMPUTADORES PARA MONITORAMENTO DE 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 

Vantagens:  < Multi-terapias 
 
Limitações: 
 
- Número excessivo de interações relatadas 
-        Erros 
-        Inconsistência dentro do próprio programa 
 
Inconsistência entre diferentes programas  



BANCO DE DADOS: DETECÇÃO DE INTERAÇÕES 

MEDICAMENTOSAS 

Molecular Systems Biology 8:592 
INDI: a computational framework for inferring drug 
interactions and their associated recommendations 
 
Acesso gratuito via: http://www.cs.tau.ac.il/~bnet/software/INDI/ 
 
Disclaimer: The results displayed on this web page are predicted 
drug-drug interactions. The prediction algorithm is described in 
the manuscript "INDI: A novel framework for inferring drug 
interactions and their associated recommendations“. 
Freely available sources for known drug interactions 
include DrugBank and www.drugs.com 
 
MICROMEDEX Healthcare series (2011) 
 
Acesso gratuito via portal CAPES 

 

 

http://www.drugbank.ca/
http://www.drugs.com/drug_interactions.html




MICROMEDEX Solutions 

 - Aparecerá o programa Micromedex solutions 

  Selecionar o primeiro item (barra de cima):   

   Interações medicamentosas 

- Entrar com nome fármaco (em inglês) um a um 
 

Este banco de dados serve para identificar e avaliar a gravidade de 
interações  

  - fármaco / fármaco;   fármaco / alimento 
  - fármaco / teste laboratorial ;  fármaco / doença 
 
• EXEMPLOS (36 selecionados) 
   . Tetracyclin / antacids (Al, Ca, Mg) 

. Warfarin / Aspirin 

. Diazepam / Ketoconazole 

. Cisapride / Clarithromycin 

. Digoxin / Amiodarone 

.  Cyclosorin / Rifampicin 
 

 

 



INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA 

e FARMACOVIGILÂNCIA 

• RESOLUÇÃO RE Nº 530, DE 17 DE ABRIL DE 2001 

..... considerando que os medicamentos à base da substância 
CISAPRIDA são associados à eclosão de reações adversas 
graves;  

considerando a necessidade de monitoramento das reações 
adversas durante o tratamento com esses medicamentos;  

considerando que algumas das empresas ..... não dispõem de 
condutas direcionadas ao desenvolvimento de ações de 
farmacovigilância,  

 

resolve cancelar os registros dos medicamentos à base de 
CISAPRIDA......  

!!!!!  se comprovarem a existência das ações de 
farmacovigilância, poderão solicitar novo registro do 
produto 



INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA 

e FARMACOVIGILÂNCIA 

STATINAS E RHABDOMIÓLISE ; 

Retirada do mercado da CERIVASTATINA (BAYCOL) – Agosto 
2001 < 60 mortes-USA 

 

A review of FDA records on statin use up to the year 2000 
revealed that a surprising 81 rhabdomyolysis deaths and over 
385 hospitalizations for rhabdomyolysis were caused by a statin 
other than Baycol (cerivastatin).  

 

Of these 81 deaths,  

13 were due to Lipitor (atorvastatin),  

27 were due to Mevacor (lovastatin)  

10 were due to Pravachol (pravastatin) and  

30 deaths were due to Zocor (simvastatin). 



Software PK: gratuito 

 

PharmaCalc v02 
 

http://www.biopharmacy.ethz.ch/simulations/pharmacalc-v02.html 


