
 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 
A administração de dois ou mais fármacos simultaneamente com alteração do efeito 
em comparação ao uso isolado do fármaco, é definida como interação 
medicamentosa.  

Quanto ao mecanismo de ação, as interações podem ser divididas em 
farmacodinâmicas, farmacocinéticas ou farmacotécnicas: 
  

Farmacodinâmicas 

Acontecem entre dois ou mais fármacos, mediante seus próprios mecanismos de ação 
ou competindo com receptores específicos.  
  

As interações farmacodinâmicas podem produzir ações de antagonismo (quando um 
fármaco anula a ação do outro) ou sinergismo (quando um fármaco potencializa a 
ação de outro).  
  

Nos casos de sinergismo, pode ocorrer três tipos de fenômenos com relação aos 
efeitos:  

📌 Adição - quando os mecanismos são semelhantes 

📌 Somação - quando os mecanismos são diferentes 

📌 Potencialização - quando o efeito é maior.  

 

Além disso é possível que haja efeitos tóxicos.   

A associação de medicamentos para potencializar a eficácia é muito comum, como 
por exemplo na associação de sulfametoxazol e trimetroprima que melhora a eficácia 
terapêutica devido a interferência em diferentes rotas metabólicas da bactéria.  

Nos casos onde há antagonismo, as interações são de fácil detecção e são usadas para 
impedir o efeito adverso de algum fármaco, porém podem ocorrer efeitos 
desagradáveis quando as drogas apresentam o mesmo perfil toxicológico, como a 
associação de vancomicina e gentamicina, pois os dois antibióticos possuem potencial 
nefrotóxico. 

Muitos fármacos provocam seus efeitos através da ativação de receptores específicos, 
de modo que o uso simultâneo pode causar interação. Por exemplo os efeitos 
anticolinérgicos dos antidepressivos tricíclicos, da quinidina e dos anti-histamínicos. 
  



 

 

 

Também podem ocorrer interações entre fármacos que atuam em diferentes 
receptores. A potenciação da depressão do sistema nervoso central, com a 
administração simultânea, por exemplo, de um narcótico e um barbitúrico, é resultado 
de ativação de diferentes receptores. 
  

Há casos em que a interação a nível do receptor farmacológico pode ser benéfica, 
como por exemplo, quando se utiliza a naloxona na intoxicação pelos opioides. Nesse 
caso, o mesmo receptor é atingido pelo agonista (opioide) e pelo antagonista 
(naloxona). 
  

Farmacocinéticas 

As interações farmacocinéticas podem estar relacionadas a quatro processos: 
absorção, distribuição, metabolização e eliminação. Vamos exemplos de interações 
envolvendo cada um desses processos. 

✅ Absorção 

O tratamento com antiácidos pode interferir na motilidade gastrintestinal e alterar a 
solubilidade de alguns fármacos, formando compostos com baixa solubilidade.  

A administração de medicamentos com cálcio, magnésio ou alumínio juntamente 
com tetraciclina ou rifampicina, é um exemplo de interação farmacocinética 
relacionada à absorção.  
  

Outro exemplo é o das substâncias adsorventes como o carvão ativado que provocam 
diminuição da absorção de digitálicos e de certos antimicrobianos, devido a isso, 
podem ser utilizadas em casos de intoxicação.  
 

✅ Distribuição  

Um exemplo é a varfarina que apresenta elevada ligação proteica e pode ser 
deslocada pela fenilbutazona, o que provoca hemorragia grave, pois a concentração 
da fração livre do anticoagulante é aumentada, atingindo níveis tóxicos. 
  

✅ Metabolização 

Na metabolização estas interações apresentam elevada importância clínica e podem 
ocorrer através de dois mecanismos:  

Inibição enzimática ou Indução enzimática.  

Alguns exemplos de indutores enzimáticos do citocromo P450 são a rifampicina, a 
carbamazepina, a fenitoína, o fenobarbital, a progesterona e a testosterona.  
  

 

 



 

 

 

✅ Eliminação 

No processo de eliminação substâncias que acidificam o pH urinário podem aumentar 
a velocidade de excreção de fármacos básicos e reduzir a velocidade de excreção de 
fármacos ácidos.  

Um exemplo disso é o bicarbonato de sódio, que é usado para aumentar o pH urinário, 
aumentando a excreção de fármacos ácidos. Estas alterações no pH podem prejudicar 
os processos de reabsorção.  
  

Farmacotécnicas  

As interações farmacotécnicas ocorrem quando os fármacos interagem na própria 
forma farmacêutica (reação físico-química) implicando em inativação de um ou todos 
eles.  

Podem ser divididas em: 

Reações de precipitação – ex: tetraciclina e cátions 

Reações de óxido-redução - ex: Atropina e permanganato 

Adsorção - ex: alcaloides e carvão ativado 
  

Interações entre fármacos e alimentos 

As Interações entre fármacos e alimentos estão, geralmente, relacionadas aos 
processos de absorção, mais especificamente pela redução da solubilidade do 
princípio ativo causada pelo surgimento de complexos, diminuição do contato do 
fármaco com as superfícies de absorção devido a formação de barreiras físicas ou a 
alterações do fluxo sanguíneo e da motilidade gastrintestinal. 
  

A administração de fármacos junto ou logo após as refeições normalmente prejudica a 
sua absorção, contudo existem algumas exceções em que a presença de carboidratos 
e gorduras melhora a absorção, é o caso da hidroclorotiazida, teofilina, metoprolol e 
diazepam.  
  

A interação entre as tetraciclinas e alimentos como o leite (ricos em cálcio) é uma das 
interações clássicas de fármaco-alimento, ela provoca a formação de quelatos 
insolúveis que são excretados pelas fezes.  

A tetraciclina administrada junto com refeições regulares pode: retardar o 
esvaziamento gástrico; retardar a liberação e a dissolução e criar barreiras físicas. 
  

 


