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INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento contínuo de novos 

medicamentos e, conseqüentemente, prescrições 

com combinações cada vez mais complexas, o 

reconhecimento de interações potenciais entre os 

medicamentos tornou-se uma difícil tarefa para 

médicos e farmacêuticos [1]. Uma interação 

medicamentosa diz respeito a uma resposta clínica 

ou farmacológica secundária à exposição simultânea 

de um determinado fármaco a outro agente, 

constituindo-se como importante fator de alteração 

de resposta terapêutica esperada [2]. Tendo em vista 

a importância de se promover a segurança e a 

qualidade dos serviços prestados ao paciente 

internado, desenvolvido em um hospital que presta 

cuidados exclusivos à saúde da mulher na 

Universidade Estadual de Campinas fez o 

levantamento destas interações, avaliando-as 

segundo a sua gravidade. Durante o trabalho é 

utilizado o termo: Interação Medicamentosa 

Potencial Teórica (IMPT), pois se julgou ser este o 

mais apropriado para designar as interações entre 

medicamentos que tem probabilidade real de ocorrer 

e que já são conhecidas e descritas na literatura.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi identificar 

potenciais interações medicamentosas em 

prescrições médicas das unidades de internação de 

ginecologia, oncologia clínica e de terapia intensiva 

de um hospital universitário especializado na saúde 

da mulher.

METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo observacional, 

transversal e retrospectivo, conduzido no Hospital da 

Mulher Professor Doutor José Aristodemo Pinotti – 

Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher - 

CAISM – Unicamp, mais especificamente nas 

Unidades de Internação de Ginecologia, Oncologia 

Clínica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de 

agosto de 2011 a fevereiro de 2012. 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Pacientes do sexo feminino

Maiores de idade

Internação, de ao menos 24 horas, na unidade de 

internação de ginecologia, oncologia clínica ou unidade 

de terapia intensiva

Prescrição com no mínimo dois medicamentos

Quadro 1 – Critérios de inclusão no estudo

Foram excluídas do estudo as pacientes 
menores de 18 anos e aquelas que apresentavam 
prescrição médica com apenas 01 medicamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 - Caracterização da população estudada
n DP Mín;Máx

Nº de pacientes atendidas 263

Período de internação em dias (média) 4,0 2,9 1;22

Idade em anos (média) 46,9 17,0 18;93

Nº de prescrições 1102

Nº de medicamentos por prescrição (média) 7,5 3,7 2;27

DP: desvio padrão; Mín;Máx: valores mínimos e máximos (amplitude).

As IMPTs  es t i ve ram p resen tes  nas 

prescrições de 60,8% (n=160) das pacientes 

internadas no período de análise em todas as 

unidades de internação avaliadas. A distribuição da 

frequência de interações potenciais por paciente de 

cada unidade de internação está representada nas 

figuras abaixo (Figuras 1, 2 e 3)

Figura 1 – Interações medicamentosas potenciais 
teóricas identificadas por pacientes na unidade de 
internação de ginecologia

Figura 2 - Interações medicamentosas potenciais 
teóricas identificadas por pacientes na unidade de 
internação de oncologia clínica

Figura 3 - Interações medicamentosas potenciais 
teóricas identificadas por pacientes na Unidade de 
Terapia Intensiva

As interações potenciais identificadas nas 

prescrições do grupo de estudo são parte de uma 

vasta gama de possibilidades de interações 

medicamentosas potenciais entre os fármacos, 

tendo sido encontrado um total de 215 IMPTs 

diferentes, sendo 6 combinações contra-indicadas, 

72 maiores, 112 moderadas e 25 menores. Foi dentro 

deste universo que se distribuíram as IMPTs 

identificadas nas prescrições. Na Tabela 2 estão 

apresentadas as IMPTs identificadas por paciente 

em cada unidade de internação.

Tabela 2 - IMPTs identificadas por paciente em cada 
unidade de internação (ginecologia, oncologia clínica 
e UTI)

Unidade de 

Internação

IMPTs

Contra-

indicadas

IMPTs 

Maiores
IMPTs 

Moderadas

IMPTs 

Menores
Total

Ginecologia 3 6 73 15 97

Oncologia Clínica 11 31 105 31 178

UTI 8 174 378 49 609

Total 22 211 556 95 884

Quanto às IMPTs mais prevalentes em todas 
as unidades de internação as classificadas como de 
severidade moderada foram as mais numerosas 
(Figura 4).

Figura 4 – Distribuição geral das IMPTs de acordo 
com o grau de severidade

Os dados em relação às pacientes que 

apresentaram ao menos uma IMPT durante o 

período de internação sugerem que estas dispunham 

de algumas características que favoreceram este 

fato. Conforme as médias observadas pode-se 

perceber uma diferença entre as idades, os tempos 

de  i n te rnação  e  os  números  méd ios  de 

medicamentos utilizados entre os dois grupos de 

pacientes, sendo que o grupo de pacientes que 

apresentaram ao menos uma IMPT na prescrição 

teve médias mais altas para estes três parâmetros.

Tabela 3 – Comparação de parâmetros entre 
pacientes com e sem presença de IMPTs em suas 
prescrições médicas

n
Idade (anos) 

a

Tempo de 
Internação 

(dias) a

Número Médio 
de 

Medicamentos 
(unidades) a

Pacientes com 

IMPTs

160 

(60,84%)

51,98 ± 

18,14
4,77 ± 3,31 9,33 ± 3,38

Pacientes sem 

IMPTs

103

(39,16%)

39,10 ± 

11,13
2,93 ± 1,62 4,56 ± 1,77

a: média ± desvio padrão

CONCLUSÃO

Tais resultados contribuem para o delineamento do perfil de interações medicamentosas potenciais na 

unidade de internação estudada, apresentando resultados exclusivamente para a população feminina e 

apontando para os pontos que merecem maior atenção: medicamentos mais envolvidos nas IMPTs e as 

características das pacientes que podem contribuir para o aparecimento destas interações. Os dados sugerem 

uma maior prevalência de interações potenciais nas prescrições de pacientes de maior idade, maior número 

médio de medicamentos e maior período de internação, evidência que necessita ainda de uma análise 

estatística mais aprofundada para que se estabeleça um embasamento científico sólido.
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