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RESUMO. Este trabalho comparou fontes bibliográficas utilizadas para diagnóstico farmacoterapêutico
de Interações Medicamentosas (IM): uma base de dados de acesso livre via internet, um livro, e os dados
do Micromedex®. A hipótese foi verificar a similaridade na classificação quanto à severidade da IM. Em
1785 prescrições de um hospital universitário brasileiro, foram encontradas 887 prescrições com 77 IM
potenciais. Apenas 26 IM (34%) apresentaram a mesma classificação quanto à severidade nas três fontes
bibliográficas analisadas, [kappa = 0,396 para IM grave (95% IC: 0,269-0,525; p < 0,001)]. Concluímos
que as IM podem ser classificadas com severidade diferente dependendo da fonte bibliográfica utilizada.
Ressaltamos a importância da avaliação crítica da informação ao interpretar dados e orientar a equipe
médica na tomada de providências para a prevenção e manejo das IM.
SUMMARY. “Comparative Analysis of Bibliographic Sources as Methods for Pharmacotherapeutic Diagnosing
of Drug-Drug Interactions”. This work compared bibliographic sources used as methods for pharmacotherapeutic
diagnosing of drug-drug interactions (DDI): one database free accessed by Internet, a book and Micromedex®
data. The hypothesis was to verify the similarity in the classification of severity of the DDI. In 1785 prescriptions
of a Brazilian university hospital, 887 prescriptions had shown 77 potential DDI. Only 26 (34%) DDI pairs had
presented the same classification of severity in the three sources, [kappa = 0,396 to major DDI (95% IC: 0,269-
0,525; p < 0,001)]. We conclude that the DDI can be classified with different severity grades depending on the
bibliographic source used. We remind the importance of critical evaluation of information to interpret data and to
guide the medical team in decisions for prevention and handling of the DDI. 

INTRODUÇÃO
As Interações Medicamentosas (IM) são asso-

ciações de medicamentos que constituem em
possíveis causas de Reações Adversas a Medica-
mentos (RAM). A combinação sucessiva ou si-
multânea de dois ou mais medicamentos consti-
tui prática terapêutica comum em pacientes hos-
pitalizados, porém aumentam as chances de
ocorrência de IM 1,2. As IM podem causar efeitos
úteis e benéficos ou indesejáveis e de alto risco
à saúde do paciente. Em conseqüência disto, ca-
da caso deve ser analisado individualmente,
considerando-se a relação risco-benefício de ca-
da associação terapêutica para cada paciente. 

Vários autores concordam que a avaliação
farmacoterapêutica das prescrições pode prever
e diagnosticar as IM e outros problemas tera-
pêuticos já na prescrição, que é o ponto de par-
tida para a utilização do medicamento 3–8. Esta
avaliação pode favorecer tanto o paciente (in-
vestigando a efetividade e segurança dos medi-
camentos utilizados), quanto à equipe médica
(viabilizando informações farmacoterapêuticas
necessárias para cada caso), além da otimização
dos recursos financeiros de uma instituição de
saúde (alocados não só para o uso de medica-
mentos, mas também para cuidados ao pacien-
te) 9,10.
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O estudo farmacoepidemiológico das poten-
ciais IM na prescrição juntamente com a identifi-
cação de medicamentos de risco pode tornar o
problema previsível, e desta forma: evitável ou
manejável. Segundo Cadwallader 11, nem todas
as interações medicamentosas são clinicamente
importantes, mas as que o são, podem ser pre-
visíveis através da avaliação farmacêutica das
prescrições e da comunicação deste risco ao
prescritor. No Brasil, a prevalência de IM graves
em prescrições hospitalares tem variado de 21 a
49% 12-15.

A prevenção de interações medicamentosas
clinicamente significantes a partir de sua identi-
ficação na prescrição tem se mostrado um indi-
cador útil para a qualidade terapêutica das pres-
crições 5. Alguns pesquisadores já realizaram es-
tudos sobre a informação disponibilizada sobre
IM em fontes bibliográficas, porém com diferen-
ças significativas no delineamento do trabalho
16,17.

No mundo todo, a preocupação dos profis-
sionais da saúde em prevenir as IM estimulou a
publicação de várias fontes que fornecem infor-
mações sobre este tema, porém estas podem
apresentar divergências quanto aos critérios pa-
ra as classificações destes eventos. Assim, este
trabalho teve como objetivo comparar a seme-
lhança na classificação quanto à severidade das
IM em três fontes bibliográficas que tratam deste
tema, a fim de estabelecer a concordância entre
estas fontes no diagnóstico farmacoterapêutico
de IM.

Material e Métodos
Para este estudo, foram utilizadas 1785 pres-

crições de pacientes internados nas enfermarias
masculina e feminina do Hospital Universitário
da Universidade Estadual de Londrina, prove-
nientes de um estudo farmacoepidemiológico
maior e aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa com Seres Humanos 15.

A amostragem de prescrições para o estudo
foi manual e sistemática, selecionando todas as
prescrições de um dia de cada semana do perío-
do de 01 de janeiro a 30 de Abril de 2004. As
coletas das prescrições foram realizadas com in-
tervalos de seis dias, de forma a obter amostra
de igual proporção de todos os dias da semana.
Foram excluídas do estudo todas as prescrições
que apresentaram apenas um medicamento, pois
estas não contemplavam o quesito necessário
para o tema proposto, ou seja, IM. Todas as aná-
lises farmacoterapêuticas e o processamento ma-

nual dos dados constantes nas prescrições foram
realizados pelos farmacêuticos pesquisadores. 

A identificação dos pares de interações me-
dicamentosas presentes em cada prescrição foi
feita utilizando-se o sistema interativo DrugReax
System®, que faz parte da base de dados Micro-
medex®. Esta fonte bibliográfica é disponível
apenas para assinantes e foi utilizada via Portal
Periódicos (CAPES) 18. O sistema é capaz de
analisar IM simultâneas de até 168 medicamen-
tos e dispõe de dados atualizados de aproxima-
damente 8.000 medicamentos. Esta fonte biblio-
gráfica é considerada a mais completa na área
16,17. O funcionamento do sistema exige a inser-
ção do nome de cada medicamento (DCI ou no-
me genérico do medicamento, em inglês) pre-
sente em uma prescrição, além da dose e via,
para analisar e disponibilizar os resultados das
IM existentes. O sistema fornece a classificação
de cada IM, entre outras informações (reações
adversas esperadas, tempo previsto para o início
das reações adversas, mecanismo de ação da
IM, recomendações e sugestões para monitora-
mento e manejo clínico da IM, qualidade da evi-
dência em literatura e as referências bibliográfi-
cas respectivas). 

O DrugReax System® da Micromedex® 19

classifica as IM em: 1) grave: quando apresenta
risco de vida ao paciente ou requer intervenção
médica para minimizar ou prevenir reações ad-
versas; 2) moderada: quando resulta em exacer-
bação da condição de saúde do paciente e
quando requer pequenas mudanças na farmaco-
terapia; e 3) leve: quando resulta em efeitos clí-
nicos limitados, podendo incluir aumento na
freqüência ou gravidade de efeitos colaterais,
mas que geralmente não requerem mudanças
na farmacoterapia. 

A partir da lista de IM identificadas pelo Dru-
gReax System®/Micromedex®, pesquisamos a
mesma informação em uma outra fonte biblio-
gráfica secundária de acesso livre na internet, o
Drug Interaction Checker, que utiliza informa-
ções do Drug Reference® e é disponibilizado
pelo Medscape® 20. Também analisamos os da-
dos obtidos em uma fonte terciária, o  livro inti-
tulado “Drug Interaction Facts” do autor David
Tatro 21. 

A classificação das IM segundo as três fontes
foram compiladas em planilhas do programa Mi-
crosoft® Office Excel 2003 e os dados obtidos
foram comparados a fim de verificar a concor-
dância entre as classificações quanto à gravida-
de das IM. 
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A hipótese testada foi a de que as três fontes
classificariam as IM com a mesma severidade.
Utilizamos este parâmetro por ser o que alerta o
profissional da saúde sobre a necessidade ou
não de sua intervenção em cada caso. As fontes
bibliográficas são fundamentais e essenciais no
processo de diagnóstico de uma IM. Assim, con-
sideramos as fontes bibliográficas como ‘méto-
dos de diagnóstico’ para IM 16. Foram realizados
os cálculos dos valores de Kappa para análise
de concordância entre as diferentes fontes bi-
bliográficas utilizadas para a classificação de se-
veridade das IM 22-26. 

RESULTADOS
Nas 1785 prescrições utilizadas na pesquisa

foram encontradas 887 prescrições contendo IM
potenciais detectadas com a utilização do Drug-
Reax System®/Micromedex®. Estas IM poten-
ciais resultaram da associação de 77 pares de
medicamentos e foram classificadas quanto à se-
veridade, como graves, moderadas ou leves pe-
las três fontes bibliográficas escolhidas. Encon-
tramos os resultados de prevalência de IM de
acordo com a severidade, conforme dados ex-
pressos na Tabela 1.

Pareando as IM, a classificação nas três fon-
tes coincidiu em apenas 26 IM (34%) quanto à
classificação por severidade (Tabela 2). 

A identificação e classificação de IM graves
pelas três fontes apresentaram um índice de
concordância significativo, porém apenas razoá-
vel (Kappa = 0,396; p < 0,001). Para IM modera-
das, o índice Kappa indicou concordância leve
(Kappa = 0,187; p = 0,0040) e para as IM leves
não houve qualquer concordância entre as fon-
tes. Apresentamos os resultados desta análise
comparativa, com os valores de Kappa obtidos
para os resultados pareados das três fontes na
identificação e classificação de IM quanto à se-
veridade na Tabela 3. 

A Tabela 4 traz o valor de Kappa geral. Para
análise e classificação de todas as 77 IM estuda-
das, o índice de concordância foi apenas leve
(Kappa = 0,192; p < 0,001).

Classificação quanto à severidade da IM
Fontes Bibliográficas

Grave Moderada Leve NC

Micromedex® 17 (22,1%) 47 (61,0%) 13 (16,9%) -

Medscape® 18 (23,4%) 47 (61,0%) 0 (0%) 12 (15,6%)

Tatro (2002) 16 (20,8%) 45 (58,4%) 4 (5,2%) 12 (15,6%)

Tabela 1. Prevalência das IM, de acordo com o diagnóstico farmacoterapêutico pela classificação por severidade
em três fontes bibliográficas. NC = Interação Medicamentosa Não Classificada na fonte bibliográfica.

Interação medicamentosa Clasificação
Medicamento + Medicamento da IM

Acido Acetilsalicílico Warfarin Grave
Amiodarona Digoxina Grave
Cloreto de Potássio Espironolactona Grave
Isoniazida Rifampicina Grave
Metronidazol Warfarin Grave
Acido Acetilsalicílico Dexametasona Moderada
Acido Acetilsalicílico Glimepirida Moderada
Acido Acetilsalicílico Metilprednisolona Moderada
Acido Acetilsalicílico Prednisona Moderada
Acido Valpróico Carbamazepina Moderada
Aminofilina Ciprofloxacina Moderada
Ampicilina Gentamicina Moderada
Ampicilina Tobramicina Moderada
Carbonato de Cálcio Ciprofloxacina Moderada
Carbonato de Cálcio Levofloxacina Moderada
Clorpropamida Clortalidona Moderada
Clorpropamida Hidroclorotiazida Moderada
Dexametasona Fenitoína Moderada
Dexametasona Fenobarbital Moderada
Diclofenaco Warfarin Moderada
Diltiazem Sinvastatina Moderada
Hidralasina Metoprolol Moderada
Hidralasina Propranolol Moderada
Insulina Propranolol Moderada
Metoprolol Rifampicina Moderada
Propranolol Rifampicina Moderada

Tabela 2. Lista de interações medicamentosas que
apresentaram a mesma classificação quanto à severi-
dade nas três fontes bibliográficas analisadas.

DISCUSSÃO
O diagnóstico precoce da IM grave, ou seja,

no momento da análise farmacoterapêutica da
prescrição pelo farmacêutico e antes que o pa-
ciente receba a combinação de medicamentos, é
fundamental na prevenção de reações adversas.

DrugReax System®, que faz parte da base de
dados Micromedex®, é uma fonte bibliográfica
disponível apenas para assinantes, o que na
prática, pelo seu alto custo, se resume a grandes
centros médicos e a instituições de ensino com
acesso via Portal de Pesquisa 18. Entretanto, é
considerada a fonte bibliográfica mais completa
16 e tem sido utilizada com grande freqüência
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nos artigos sobre farmacopidemiologia das IM,
por isso foi considerada padrão-ouro.

A base de dados Drug Interaction Checker
disponibilizada pelo Medscape® foi selecionada
pela confiabilidade em suas informações, pois
seus dados são provenientes do First DataBank,
American Society of Health-System Pharmacists
e do FDA’s Drug Alert Service 20. Esta fonte tem
sido citada como referência de publicações de
centros de informação sobre medicamentos 23 e
serviços nacionais de informação sobre medica-
mentos 24. Outro critério utilizado para a seleção
desta fonte foi a facilidade de acesso, ela pode
ser acessada por qualquer usuário que possua
acesso à Internet e efetue um cadastro gratuito. 

Neste estudo, a decisão de incluir um livro
na análise do teste diagnóstico foi motivada pe-
la dificuldade de acesso às fontes informatizadas
encontrada nos serviços farmacêuticos de mui-
tas regiões do Brasil 25. Especificamente o livro
“Drug Interaction Facts” 21 também foi selecio-
nado por sua ampla utilização em serviços na-
cionais de informação sobre medicamentos 24 e
também por sua reconhecida credibilidade na
área farmacêutica (autor e editora apresentam
várias publicações direcionadas ao profissional
farmacêutico). Além disso, este livro apresenta
os dados em uma forma esquemática e sintética,
facilitando consultas rápidas de seus dados. Cor-
roborou para esta decisão, o fato de que é esta
a fonte terciária sobre IM disponível para con-
sulta na farmácia hospitalar do hospital universi-
tário em estudo.

Houve semelhança na distribuição de preva-
lência das IM nas três fontes bibliográficas anali-

IM Grave IM Moderada IM Leve IM Não Classificada

Kappa 0,396 0,187 -0,016 -0,023

P-valor
< 0.001 0.0040

Não é interpretável e não se Não é interpretável e não se
do Kappa aplica teste de significância aplica teste de significância

Intervalo de
95% de sup: 0,525 sup: 0,316 sup: 0,113 sup: 0,106

confiança inf: 0,267 inf: 0,058 inf: -0,145 inf: -0,152
do Kappa

Tabela 3. Valores de Kappa para a Classificação de IM nas três fontes bibliográficas pesquisadas.

Kappa geral 0.192

P-valor geral < 0.001

Intervalo de 95% de sup: 0.278
confiança do Kappa inf: 0.105

Tabela 4. Valor de Kappa geral.

sadas, para dados não pareados, como pode ser
observado na Tabela 1. Entretanto, quando rea-
lizamos a análise para dados pareados, obtive-
mos uma grande diferença. 

É possível comparar nossos dados de IM gra-
ves com os obtidos por Abarca et al. 16. No cita-
do trabalho, os autores analisaram a concordân-
cia entre quatro compêndios sobre IM, entre ele
o Drug-Reax System®/Micromedex® e o “Drug
Interaction Facts”. Aqueles autores encontraram
concordância variável entre 2,2 a 17,4%, de
acordo com as fontes analisadas. Entre três com-
pêndios, aqueles autores encontraram coinci-
dência na classificação em 8,6% das IM e entre
dois compêndios a coincidência foi de 17,4%.
Em nosso trabalho, encontramos valores de
concordância maiores nas classificações de IM
graves, 32,5% (N = 26) nas três fontes analisa-
das. Comparando-se apenas os dados obtidos
utilizando-se o Drug-Reax System®/ Microme-
dex® e o “Drug Interaction Facts”, Abarca et al.
16 encontraram uma concordância de 18,0% en-
tre eles, enquanto em nosso estudo foi encon-
trada apenas 13,0%. Acreditamos que estas dife-
renças podem ter se dado pelo número menor
de IM analisadas, pois nosso trabalho utilizou
apenas 77 IM, enquanto Abarca et al. 16 analisa-
ram 406 IM. Entretanto, o presente trabalho
apresenta uma diferença significativa de delinea-
mento, pois utilizou como ponto de partida as
prescrições de um hospital universitário brasilei-
ro, enquanto os outros autores verificaram os
eventos teoricamente, ou seja, a partir de asso-
ciações de medicamentos listadas nos compên-
dios, excluindo medicamentos que não estavam
sendo efetivamente utilizados nos Estados Uni-
dos. Acreditamos que este nosso trabalho forne-
ça informações mais adequadas com a realidade
brasileira. Não foi possível comparar nossos da-
dos com outros autores, dado à escassez de arti-
gos publicados com este tipo de análise.

Mesmo com as diferenças entre os resultados
encontrados, o nosso trabalho e o de Abarca et
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al. 16 apontam para o mesmo problema. Nosso
trabalho confirma os achados daqueles autores
quanto à discordância existente entre as fontes
bibliográficas como base para diagnóstico e
classificação das IM. Sob outro aspecto, esta
constatação serve para valorizar e estimular a in-
terpretação que pode ser fornecida apenas por
profissionais da saúde capacitados e atualizados.
Levando-se em conta as características peculia-
res de utilização de medicamentos em cada lo-
calidade e a disponibilidade de fontes bibliográ-
ficas, é possível intervir de modo eficiente na te-
rapêutica medicamentosa garantindo a seguran-
ça dos pacientes.

Para nossa surpresa, em nosso trabalho de-
monstramos que as fontes analisadas se mostra-
ram apenas razoavelmente concordantes no
diagnóstico farmacoterapêutico e conseqüente
classificação de IM Graves e muito pouco con-
cordantes para as IM Moderadas. É importante
ressaltar que, apesar de haver discordâncias en-
tre as fontes, nossos resultados indicam que as
IM Graves poderão ser identificadas com razoá-
vel acurácia com o manuseio das informações
de um livro. Isso pode ser considerado uma
grande vantagem, quando consideramos a difi-
culdade de acesso à rede internet nas diferentes
regiões de nosso país 25 e de outros países em
desenvolvimento. 

O site de livre acesso pela internet (Medsca-
pe®), bem como o Micromedex® são atualiza-
dos diariamente, enquanto nossa fonte terciária
escolhida 21 era uma publicação impressa e an-
terior ao ano de realização da pesquisa. É possí-
vel que os resultados possam ser diferentes com
fonte terciária atualizada. Por outro lado, isso
aumenta a validade externa de nossos resulta-
dos, haja vista as dificuldades de acesso à infor-
mação por profissionais da área em várias re-
giões de nosso país 25 e outros em desenvolvi-
mento.

Embora os serviços de informação sobre me-
dicamentos utilizem mais de uma fonte biblio-
gráfica 24, supomos que, no dia-a-dia, os profis-
sionais muitas vezes disponham apenas de uma
ou outra fonte bibliográfica para suas análises
farmacoterapêuticas das prescrições. Assim,
mais preocupante foi observar que algumas IM
graves não seriam sequer identificadas com au-
xílio do site ou do livro, como pode ser notado
nos resultados da Tabela 1, as IM não classifica-
das. 

Muitos são os métodos de análise farmacote-
rapêutica 3-8. Neste trabalho focamos apenas na
identificação da eficácia do diagnóstico da IM.

Até o momento eram desconhecidas as taxas de
concordância entre fontes bibliográficas em aná-
lises farmacoterapêuticas de IM presentes em
prescrições, pois este tipo de discussão e análise
não haviam sido levantados desta forma por ne-
nhum outro autor. 

CONCLUSÃO
As fontes bibliográficas analisadas que ser-

vem de base para o diagnóstico farmacotera-
pêutico de interações medicamentosas apresen-
taram apenas 34,5% de concordância nas classi-
ficações quanto à severidade das IM encontra-
das em prescrições de um hospital universitário
brasileiro. O livro “Drug Interaction Facts” 21

mostrou-se uma referência razoável para o diag-
nóstico farmacoterapêutico de IM graves, na au-
sência do padrão-ouro Micromedex® ou de
acesso à internet. 

Nosso achado ressalta diferenças na qualida-
de da informação de fontes bibliográficas que
são utilizadas no diagnóstico farmacoterapêutico
de IM. Os critérios de seleção das fontes para o
estudo de medicamentos devem ser bem defini-
dos, a fim de que o resultado obtido na análise
diagnóstica possa suscitar em prevenção e ma-
nejo adequados às conseqüências clínicas das
IM nos pacientes. Além disso, o profissional da
saúde deve se manter atualizado para interpre-
tar estes dados de acordo com a realidade en-
contrada dos medicamentos utilizados por uma
população específica.

Outras fontes bibliográficas de acesso por in-
ternet e também impressas necessitam ser ava-
liadas frente ao Micromedex® para que possa-
mos viabilizar à equipe médica um diagnóstico
farmacoterapêutico utilizando métodos de infor-
mação de qualidade comprovada. O maior be-
neficiário disso tudo é o paciente, que poderá
receber o monitoramento farmacoterapêutico
necessário, efetivo e eficiente.
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