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RESUMO 
 

O problema relacionado aos medicamentos que causam interações medicamentosas 
refere-se à interferência de um fármaco na ação de outro. Este estudo caracteriza-se 
por pesquisas que revelam a interação entre o ácido valpróico/valproato de sódio e 
do ácido acetilsalicílico, mostrando seus efeitos adversos, reações e atribuições do 
profissional farmacêutico no decorrer dos capítulos. Tais reações são imprevistas e 
indesejáveis. Nisto se dá maior relevância ao tema, visando à prevenção de futuras 
complicações. O objetivo deste estudo foi apontar a importância do profissional 
farmacêutico frente às consequências causadas por interações medicamentosas em 
diversos pacientes. É importante ainda se atentar aos efeitos, onde se destacam 
maior incidência onde suas complicações são as principais causas de morbidade e 
mortalidade dos pacientes. Neste sentido a pesquisa possibilitou destacar a 
importância do profissional farmacêutico, bem como alertar sobre os perigos das 
interações medicamentosas causadas pela combinação de dois fármacos 
independentes, tanto sob prescrição médica como em uso indiscriminado por meio 
da automedicação. 
 

Palavras-chave: Ácido Valpróico 1; Ácido Acetilsalicílico 2; Farmacêutico 3; 
Interações Medicamentosas 4. Efeitos 5. 
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ABSTRACT 

 

The problem related to drugs that cause drug interactions refers to the interference of 
one drug in the action of another. This study is characterized by research that reveals 
the interaction between valproic acid / sodium valproate and acetylsalicylic acid, 
showing its adverse effects, reactions and attributions of the pharmaceutical 
professional during the chapters. Such reactions are unforeseen and undesirable. In 
this the greater importance is given to the theme, aiming at the prevention of future 
complications. The objective of this study was to point out the importance of the 
pharmaceutical professional regarding the consequences caused by drug 
interactions in several patients. It is also important to pay attention to the effects, 
where greater incidence is highlighted where its complications are the main causes of 
morbidity and mortality of the patients. In this sense, the research made it possible to 
highlight the importance of the pharmaceutical professional, as well as to warn about 
the dangers of drug interactions caused by the combination of two independent 
drugs, both under medical prescription and in indiscriminate use through self-
medication. 
 
Key words: Valproic Acid 1; Acetylsalicylic Acid 2; Pharmacist 3; Drug Interactions 4. 
Effects 5. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Atualmente, as interações medicamentosas representam uma realidade na 

terapêutica de diversas enfermidades. Os estudos nessa área vêm se intensificando 

cada vez mais, e a prescrição médica deve considerar a possibilidade de interação. 

As interações podem ser positivas, proporcionando vantagens para o paciente, mas, 

na maioria das vezes, podem acarretar prejuízos para este. É considerado interação 

entre medicamentos quando há um evento clínico em que os efeitos de um fármaco 

são alterados pela presença de outro fármaco. Dois ou mais medicamentos são 

administrados concomitantemente a um paciente, o que acarreta na forma de agir de 

forma independente ou interagirem entre si, com aumento ou diminuição do efeito 

terapêutico ou tóxico de um ou de outro. Isso pode ser perigoso quando promove 

aumento da toxicidade de um fármaco. A interação medicamentosa pode reduzir a 

eficácia de um fármaco, podendo ser tão nociva quanto o aumento. Há interações 

que podem ser benéficas e muito úteis. Supostamente, a incidência de problemas é 

mais alta em idosos porque a idade afeta o funcionamento dos rins e fígado, de 

modo que muitos fármacos são eliminados muito mais lentamente do organismo. A 

utilização de medicamentos, entendidos como produção farmacêutica, tecnicamente 

elaborada com finalidade profilática, curativa, paliativa, com fins de diagnóstico como 

forma de busca de bem-estar físico e mental é um dos recursos que o homem utiliza 

como prática terapêutica em busca do restabelecimento e preservação da suade 

(ARAÚJO, 2002; REIS, 2004) 

Portanto, justifica-se esta pesquisa, ao se verificar a importância de 

profissionais da saúde entender sobre interação medicamentosa, inclusive médicos 

e farmacêuticos, bem como de se conscientizar as pessoas sobre os riscos e 

consequências da mesma, sobre a hipótese de que se dá pouca ênfase num evento 

clínico que pode ocorrer entre medicamento-medicamento, medicamento-alimento 

ou medicamento-drogas (álcool, cigarro e drogas ilícitas), ou ainda de que se deve a 

restrições em fazer certas distinções, como, entre a freqüência com que dois 

fármacos de interação potencial são prescritos juntos; ou simplesmente pelo uso 

incorreto de medicamentos. Segundo Vidotti, (2010), uma pesquisa feita sobre a 

incidência de interações farmacológicas clinicamente importantes em pacientes 
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internados vêm crescendo conforme a quantidade de fármacos administrados, Logo, 

tem-se 7% (6 a 10 fármacos) e para 40% (10 a 20). O estudo mostrou que pacientes 

que usavam cinco ou mais fármacos apresentaram cerca de cinco vezes mais 

chance de desenvolver uma interação, comparados com os que recebiam até quatro 

fármacos, sendo que 37% estavam sujeitos à interação medicamentosa e 12% 

foram consideradas graves podendo provocar morte e/ou aumentar o tempo e o 

custo da internação. Conforme Martins, (2013), atualmente existem cerca de 1.500 

fármacos, com aproximadamente 5.000 nomes comerciais muitas vezes bem 

parecidos ou não, e, portanto, 20.000 combinações farmacêuticas em embalagens 

diferentes. Uma grande variedade de medicamentos com fácil acesso à população, o 

que tem suas vantagens terapêuticas, mas, também riscos quanto aos efeitos 

indesejados e as interações medicamentosas. 

Diante da verificação do uso de Valproato de Sódio e o Ácido Acetilsalicílico 

em escala crescente no país, decidiu-se esclarecer quais os efeitos adversos 

relacionados a tais medicamentos, causados na interação medicamentosa referindo-

se à interferência de um fármaco na ação de outro, questionando qual seria o papel 

do profissional farmacêutico diante deste problema? É dever de cada pessoa 

procurar um profissional da saúde para esclarecer suas dúvidas, pedir orientação e 

aceitar as correções, quando necessárias, dos farmacêuticos, enfermeiros ou 

médicos com relação às intervenções farmacológicas, relatando quaisquer 

substâncias que esteja medicado, até mesmo as de uso tópico, ou fitoterápicos, que 

são formas muito negligenciadas pela população por se pensar que não interferem 

com outros medicamentos. Portanto, quanto maior e mais cedo a informação sobre 

uso de medicamentos for repassada corretamente ao profissional, maiores as 

chances de uma terapêutica de sucesso com qualidade de vida e bem estar do 

paciente. 

O objetivo geral deste é analisar a interação medicamentosa entre aos 

medicamentos Valproato de Sódio e o Ácido Acetilsalicílico (um anti-convulsionante 

e um anti-inflamatório não esteroidal), apontando o papel do farmacêutico frente a 

este problema. Os objetivos específicos se baseiam em: Compreender o mecanismo 

de ação e apresentação do ácido valpróico/valproato de sódio e do ácido 

acetilsalicílico; Esclarecer quais as consequências deste uso por meio das 

interações medicamentosas; e Identificar as atribuições do farmacêutico como papel 
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importante na conscientização, educação e fiscalização na venda, prescrição e 

orientação medicamentosa, bem como nas orientações ministradas aos pacientes 

sobre as complicações mais prevalentes do risco, atribuindo assim a importância da 

atuação do profissional ao paciente. 

Este trabalho é uma revisão bibliográfica da literatura cientifica, foi 

desenvolvido em 06 meses, para isso foi utilizado artigos científicos de bases de 

dados cientifica, livros do acervo da biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e 

Aplicadas - UNIC e revistas cientificas. Vem alertando sobre os principais efeitos 

adversos entre a associação do Valproato de Sódio e Ácido Acetilsalicílico, ao tratar 

sobre o papel do farmacêutico frente ao problema, destacando suas principais 

atribuições e ações medicamentosas de ambos os medicamentos. Para isso utilizou-

se nesta pesquisa material disponível na internet como artigos, leis, normalizações, 

pesquisas, dados, trabalhos acadêmicos e livros e revistas publicados entre os anos 

que datam de 2002 à 2013. 
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1. O MECANISMO DE AÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ÁCIDO 

VALPRÓICO/VALPROATO DE SÓDIO E DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 

 

 

1.1 ÁCIDO VALPRÓICO/VALPROATO DE SÓDIO 

 

O ácido valpróico é um agente antiepiléptico maior utilizado em diferentes 

formas clínicas da enfermidade convulsiva: pequeno mal, crises de ausência, e 

como adjuvante nas crises mistas. Apresenta-se sob diferentes formas de sais e 

derivados (sódico, magnésio, piroxil, divalproato) que são usados indistintamente na 

prática; contudo, o sal magnésio (valproato de magnésio) tem demonstrado ser o 

mais eficaz e melhor tolerado, com um menor índice de efeitos secundários. 

Diferente dos outros fármacos deste grupo terapêutico (fenobarbital, 

carbamazepina), tanto estruturalmente (não possui radicais unidos a sua estrutura 

química) como farmacologicamente, já que possui outros efeitos (antianóxico) em 

nível periférico, evitando o bloqueio do metabolismo muscular e a apnéia da crise 

convulsiva, além de apresentar efeito ansiolítico decorrente de sua ação 

GABAérgica. A absorção do sal de magnésio do ácido valpróico é rápida, de 30 a 60 

minutos, por meio de comprimidos com revestimento entérico, melhor toleradas, e 

com menos incidência de efeitos secundários digestivos. A dose usual para adultos 

é de 5 a 15mg/kg/dia por via oral; a dose é aumentada semanalmente em 5 a 

10mg/kg/dia conforme a tolerância, até um máximo de 60mg/kg/dia. A dose usual 

pediátrica (para crianças de 1 a 12 anos) é de 15 a 45mg/kg/dia (ARAÚJO, 2002). 

A sua administração juntamente com inibidores, antidepressivos, difenil-

hidantoína, carbamazepina, ou com outros medicamentos que apresentam grande 

afinidade pelas proteínas pode sofrer diversas interações medicamentosas, entre as 

quais está a reação junto ao ácido acetilsalicílico e a fenilbutazona que deslocam o 

ácido valpróico de sua união com as proteínas, o que pode traduzir-se em aumento 

da depuração plasmática. As reações adversas causadas com seu uso classificam-

se como Hepatotoxicidade grave ou fatal (risco maior em crianças que recebem 

outros anticonvulsivos de forma simultânea), cãibras abdominais, alterações 

intestinais, diarreia, tremores, náuseas, vômitos, rash cutâneo, sonolência, inibição 
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da agregação plaquetária, trombocitopenia, hemorragias, hematomas (BACHMANN, 

2006). 

É indicado como monoterápico e adjuvante no tratamento de pacientes com 

crises parciais complexas que ocorrem isoladamente ou com outros tipos de crises, 

como ausência simples, definida como breve obscurecimento sensorial ou perda de 

consciência acompanhada por determinadas descargas epilépticas generalizadas, 

sem outros sinais clínicos detectáveis; e, na ausência complexa, quando outros 

sinais também estão presentes. É destinado, isoladamente ou em combinação a 

outros medicamentos, no tratamento de pacientes com crises parciais complexas, 

que ocorrem tanto de forma isolada quanto em associação com outros tipos de 

crises convulsivas, e no tratamento de quadros de ausência simples e complexa. 

Ausência simples é definida como breve perda dos sentidos ou perda de 

consciência, acompanhada por determinadas descargas epilépticas generalizadas, 

sem outros sinais clínicos detectáveis. Ausência complexa é a expressão utilizada 

quando outros sinais também estão presentes (ALMEIDA; MARCOLIN, 2005). 

O valproato de sódio é a substância ativa que é convertido a ácido valpróico e 

este se dissocia em íon valproato no trato gastrintestinal. O mecanismo de ação do 

valproato de sódio ainda não é conhecido, mas sua atividade parece estar 

relacionada com o aumento dos níveis do ácido gama-aminobutírico (GABA) no 

cérebro. O tratamento com valproato de sódio em alguns casos pode produzir sinais 

de melhora já nos primeiros dias de tratamento; em outros casos, é necessário um 

tempo maior para se alcançar os efeitos benéficos. O valproato é eliminado 

parcialmente pela urina, como metabólito cetônico, podendo atrapalhar a 

interpretação correta dos resultados de exame de urina. Existem casos de testes da 

função da tireoide alterados associados ao valproato (REIS, 2004). 

 

 

1.2  ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 

 

É um Salicitato com ação anti-inflamatório não asteroidal. Inibe a segregação 

plaquetária com prolongamento do tempo de sangramento. As plaquetas perdem a 

capacidade de se agregar e formar trombos pelo resto do seu tempo de vida sete a 

dez dias. É prescrito como analgésico, antipirético, anti-inflamatório e, em baixas 
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doses, na redução da incidência e mortalidade do infarto do miocárdio. O ácido 

acetilsalicílico é anti-inflamatórios não-esteroides, com propriedade analgésica, 

antipirética e anti-inflamatória e também como antiplaquetário. Apresenta-se em 

comprimidos de 100 mg de ácido acetilsalicílico cada, contendo: sacarina, amido, 

aroma, celulose microcristalina e corante. Indicado, em doses orais de 0,3 a 1,0 g no 

alívio sintomático de dores de intensidade leve a moderada, como dor de cabeça, 

dor de dente, dor de garganta, dor menstrual, dor muscular, dor nas articulações, dor 

nas costas, dor da artrite; o alívio sintomático da dor e da febre nos resfriados ou 

gripes para controle da temperatura e alívio das dores musculares e das articulações 

(BURKE; FITZGERALD; SMYTH, 2006). 

Seu mecanismo de ação baseia-se na inibição irreversível da enzima 

ciclooxigenase, envolvida na síntese das prostaglandinas. Também é usado nos 

distúrbios inflamatórios agudos e crônicos, tais como artrite reumatoide, osteoartrite 

e espondilite anquilosante. O ácido acetilsalicílico também inibe a agregação 

plaquetária, bloqueando a síntese do tromboxano A2 nas plaquetas. Por esta razão, 

é usado em várias indicações relativas ao sistema vascular, geralmente em doses 

diárias de 75 a 300 mg. Sua absorção se dá no trato gastrintestinal. quando o ácido 

acetilsalicílico é convertido a ácido salicílico, seu principal metabólito ativo. Os níveis 

plasmáticos máximos do ácido acetilsalicílico são atingidos após 10 a 20 minutos e 

os do ácido salicílico após 0,3 a 2 horas. Como todos os AINEs, é um inibidor 

inespecífico da enzima ciclooxigenase (COX). Ele acetila irreversivelmente essa 

enzima. A inibição dessas enzimas pelo ácido acetilsalicílico constitui o mecanismo 

principal dos seus efeitos. A inibição da COX-1 é a responsável por muitos efeitos 

indesejados. A redução da febre ou efeito antipirético é causada pela inibição da 

formação de protaglandina E2 pelas COX. A ação central pode envolver a inibição 

da síntese de prostaglandinas no hipotálamo; contudo, há alguma evidência de que 

as febres causadas por pirogénios endógenos que não agem através do mecanismo 

das prostaglandinas podem também responder à terapia com salicilatos. O efeito 

analgésico é devido à inibição da produção local de prostaglandinas quando da 

inflamação. Estas prostaglandinas se forem produzidas, sensibilizarão 

as terminações nervosas locais da dor, que serão iniciadas por outros mediadores 

inflamatórios como a bradicinina. Os efeitos anti-inflamatórios também são 

largamente dependentes da inibição da produção de prostanoides, já que estes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/AINEs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclooxigenase
https://pt.wikipedia.org/wiki/COX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Febre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nervo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bradicinina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prostanoide
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mediadores são importantes em quase todos os fenômenos associados à 

inflamação, como vasodilatação, dor e atração de mais leucócitos ao local. Além 

disso, os salicilatos são eficazes em neutralizar os radicais livres, moléculas 

produzidas na inflamação e altamente nocivas para os tecidos. O ácido 

acetilsalicílico inibe a formação de prostaciclinas (prostaglandina I2), que são 

inibidores da agregação plaquetária nos vasos sanguíneos — esta ação, no entanto, 

é reversível. Estas ações podem ser dose-dependentes; contudo, há evidências de 

que doses inferiores a 100 mg por dia podem não inibir a síntese de prostaciclinas. 

O efeito antirreumático é semelhante ao mecanismo analgésico e anti-inflamatório; 

os efeitos terapêuticos não se devem à estimulação do eixo pituitária-adrenal 

(ANDRADE, 2003) 

O principal efeito adverso do ácido acetilsalicílico deve-se à inibição da COX-

1 no estômago que aumentam a produção de muco. Suas interações 

medicamentosas se dão na toxidade hematológica causadas por combinação com 

antiinflamatórios em geral; anticoagulantes, antiinflamatórios não esteróides com 

salicilatos, Uricosúricos como a benzobromarona e a probenecida, Digoxina, 

Bartitúricos e lítio, Antidiabéticos como insulina e sulfoniluréias, Sulfunamidas, 

Glicocorticóides sistêmicos, Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina 

(ECA), ácido valpróico devido ao deslocamento dos locais de ligação com as 

proteínas, e o álcool causando aumento do dano à mucosa gastrintestinal e 

prolongamento do tempo de sangramento devido a efeitos aditivos de ácido 

acetilsalicílico e álcool (SUCCAR, 2003). 

 

1.3  DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS 

 

É a fase que inicia após a entrada da droga na corrente sanguínea até sua 

chega ao local de ação. A distribuição dos medicamentos se dá, na maioria das 

vezes, na ligação das drogas com proteínas plasmáticas e com fluxo sanguíneo do 

paciente. Se um medicamento altera a ligação de outro medicamento ás proteínas, 

modificará sal distribuição, e, portanto sua ação (MARTINS, 2013). 

Quando duas drogas capazes de se ligar a proteína são administradas juntas, 

elas podem competir sua ligação com as proteínas. Quando se administram duas 

drogas e uma se fixa mais facilmente que a outra, a primeira se liga antes da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vasodilata%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salicilatos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radical_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inflama%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_adverso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B4mago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muco
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segunda. Assim, esta última, não conseguindo se ligar, é eliminada antes de agir 

(ALMEIDA; MARCOLIN, 2005). 

Com maior quantidade de drogas livres, aumentam os riscos de toxicidade. A 

Biotransformação muitas drogas precisam ser transformadas dentro do organismo 

para ter ação ou para ser eliminadas. Essa transformação é feita por meio de 

enzimas. As interações nessa fase promovem aumento ou diminuição da velocidade 

de biotransformação de um dos medicamentos ou de ambos. Por exemplo, o 

fenobarbital e o álcool são indutores de enzimáticos. Assim, o paciente pode 

apresentar maior números de crises convulsivas (BACHMANN, 2006). 

O aumento da atividade enzimática levando, na maioria das vezes, a uma 

diminuição da droga livre. Em geral, é necessário aumenta a dose do medicamento. 

A inibição da função enzimática pode causar uma diminuição da degradação, com 

consequente potenciação dos efeitos dos medicamentos (ANDRADE, 2003). 

A excreção é feita, principalmente, pelo rins, pelo fígado, e pelo intestino, mas 

pode acontecer também através da pele, dos pulmões, da saliva, etc. Algumas 

substâncias podem aumentar ou diminuir a excreção das drogas, agindo nos locais 

de excreção. As interações no nível da excreção renal ocorrem por meio da 

alteração de um ou mais fenômenos fisiológicos responsáveis pela formação de 

urina, como a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular 

(MAGALHÃES, 2002). 

Os medicamentos, geralmente, apresentam agentes conservantes. Estes 

devem ser compatíveis com os princípios ativos presentes. Porém, às vezes, o 

agente conservante de uma solução inativa outro medicamento. Por exemplo, o 

bissulfito de sódio, presente em muitas soluções parenterais, inativa a penicilina e a 

tiamina. Os efeitos adversos associados ao uso do valproato de sódio, 

independentemente do tempo de uso, podem ou ser leves e reversíveis ou graves, 

irreversíveis e fatais, incluindo desde queda de cabelo, náuseas e vômitos, até 

teratogenicidade, toxicidade hepática severa, alteração do turnover ósseo e 

discrasias sanguíneas (MARTINS, 2013). 

O valproato de sódio é metabolizado quase exclusivamente no fígado e, como 

consequência, existe boa documentação de efeitos colaterais potencialmente 

graves, incluindo a falência hepática. Além disso, outros efeitos colaterais 

observados são resultantes da capacidade do valproato de sódio de inibir a 
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secreção vesicular e reduzir a síntese de proteínas plasmáticas, incluindo a 

albumina. Essa hepatotoxicidade relacionada ao uso de valproato de sódio pode ser 

reversível ou não (FERREIRA, 2005). 

Quanto à função hepática, a criança apresentava coagulograma normal e um 

aumento discreto de aspartato aminotransferase, o que também não justificava o 

quadro clínico. Não ocorreram mudanças na dieta desse paciente, que se 

encontrava com peso e estatura adequados para a idade. Assim, a hipoabuminemia 

não poderia ser justificada por alterações nutricionais, renais ou hepáticas. Após a 

retirada do valproato de sódio, houve a normalização do nível sérico de albumina e 

reversão do quadro clínico. Ainda não está totalmente esclarecido o mecanismo 

envolvido na gênese da hipoalbuminemia mediada pelo valproato de sódio (ALVES, 

2003). 
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2. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS CAUSADAS PELA COMBINAÇÃO NO 

USO DE DOIS MEDICAMENTOS INDIVIDUALMENTE 

 

 

De acordo com a Resolução (RDC) nº 140, de 29 de maio de 2003, da 

Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa): Interação medicamentosa é uma 

resposta farmacológica ou clínica causada pela combinação de medicamentos com 

efeitos de dois medicamentos individualmente, podendo ocorrer entre medicamento-

medicamento, medicamento-alimentos, medicamentos-exames laboratoriais e 

medicamentos-substâncias químicas. O resultado final pode aumentar ou diminuir os 

efeitos desejados e/ ou os eventos adversos (CFF, 2004). 

As interações positivas (vantagens) são utilizadas para: aumentar os efeitos 

terapêuticos (como no caso dos antineoplásticos); reduzir os efeitos tóxicos (quando 

é possível, por exemplo, diminuir a dose), aumentar a resposta terapêutica (por 

exemplo, sulfametoxazol e trimetropima ou estrógeno com progesterona); causar 

maior efeito por diminuir a excreção (como no caso do imipenem com cilastina 

sódica); anular um efeito tóxico. Já as interações negativas (desvantagens) causam: 

aumento dos efeitos tóxicos; possibilidade de anular os efeitos terapêuticos; 

surgimento de novas doenças (ALMEIDA; MARCOLIN, 2005). 

As interações não acontecem somente com a utilização de medicamentos, 

mas também na associação de alimentos e medicamentos ou outras substâncias 

químicas. A confiabilidade dos resultados dos exames laboratoriais pode ser afetada 

por sua interação com medicamentos. As interações medicamentosas, que são 

respostas farmacológicas ou clínicas causadas pela combinação de medicamentos 

com outros medicamentos, alimentos, ou outras substâncias químicas, podem ser 

positivas ou negativas. Para que não ocorram reações inesperadas causadas pela 

combinação inadequada desses medicamentos, o profissional ou estudante da área 

deve estar bem preparado e ser bastante cuidadoso e criterioso (ANDRADE, 2003; 

DIAS, 2005). 

Estimativas quanto à incidência de interações medicamentosas oscilam entre 

3% e 5% nos pacientes que utilizam alguns medicamentos, chegando a 20% ou 

mais naqueles que usam de dez a vinte medicamentos diferentes. Se estes 

pacientes se encontram internados em um estabelecimento de saúde, as equipes 
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médica e multidisciplinar devem garantir possibilidades mínimas de interação 

(BACHMANN, 2006). 

As interações medicamentosas resultam de fatos como: introdução de 

fármacos cada vez mais ativos e, portanto, mais agressivos, isto é, que causam 

maior ação farmacológica e também maiores efeitos colaterais; prescrição 

simultânea de vários fármacos para o mesmo paciente, às vezes por médicos 

diferentes, sem que um tome conhecimento da conduta do outro; desenvolvimento 

da farmacocinética; desinformação por parte de médicos e demais profissionais de 

saúde; automedicação causada principalmente por não comunicar ao prescrito os 

medicamentos de que já está fazendo uso ou associar medicamentos não prescritos 

no tratamento (MAGALHÃES, 2002). 

A farmadinâmica é a ralação entre a estrutura química e sua atividade 

biológica. É o estudo da ação propriamente dita da droga. As interações 

farmadinâmicas podem ser sinérgicas ou antagônicas. O sinergismo acontece 

quando a ação das duas drogas que estão interagindo é exatamente igual. Ele pode 

ocorrer por: Adição; quando duas drogas agem por mecanismos semelhantes, 

obtendo como efeito final a soma dos efeitos de ambas. Por exemplo, ácido 

acetilsalicílico administrativo junto com dipirona adiciona o efeito analgésico. 

Somação; quando duas drogas agem por mecanismos diferentes, obtendo 

resultados finais semelhantes à soma dos efeitos individuais. Por exemplo, ácido 

acetilsalicílico administrado junto com codeína ou furosemida administrada junto com 

espironolactona (SUCCAR, 2003). 

O efeito é maior que a soma dos efeitos individuais, geralmente por 

mecanismos diferentes. Por exemplo, os inibidores da monoaminooxidase causam 

hipertensão, assim como a tiramina (substância presente em queijos, vinhos, 

chocolates, presunto e frutas como o abacaxi). Quando o paciente faz uso de 

antidepressivo e ingere tiramina por meio de algum alimento, ele certamente terá 

uma hipertensão importante, que pode até mesmo levar à morte (ALMEIDA; 

MARCOLIN, 2005). 

Segundo SUCCAR (2003), o antagonismo acontece quando as ações das 

duas drogas que estão interagindo são opostas. Ele pode ser classificado em: 

Antagonismo farmacológico – quando as duas drogas agem no mesmo local com 

ações diferentes. Por exemplo, antitussígeno e xarope expectorante: um deles inibe 
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o reflexo da tosse e o outro, poderá ter ou não reflexo da tosse. Antagonismo 

fisiológico – quando dois agentes inibem efeitos opostos por mecanismos 

independentes. Por exemplo, vasodilatadores e vasoconstritores. Antagonismo 

químico – quando as substâncias reagem entre si, muito usado em intoxicações. Por 

exemplo, o valproato de sódio é utilizado para tratar casos de intoxicação por 

chumbo. Antagonismo físico – quando as substâncias interagem sem reagir. Por 

exemplo, o carvão ativado adsorve a estricnina, ao tomar carvão ativado, anulará 

esse efeito. 

Os principais objetivos da associação medicamentosa são: a potencialização 

de efeitos terapêuticos, diminuição de efeitos adversos, diminuição de doses 

terapêuticas, prevenção de resistência, obtenção de ações múltiplas e amplas e 

proporcionar maior comodidade ao paciente. A incidência de interações 

medicamentosas oscila entre 3-5% para pacientes em uso de vários medicamentos, 

aumentando para 20%, ou ainda mais em doentes usando de 10 a 20 fármacos 

(DIAS, 2005). 

 

 

2.1 FATORES QUE PODEM AUMENTAR OU DIMINUIR A POSSIBILIDADE 

DE UMA INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA  

 

Vários fatores podem aumentar ou diminuir a possibilidade de uma interação 

medicamentosa: Fatores relacionados com o paciente, o primeiro fator a ser 

considerado deve ser se o paciente reúne condições para utilizar o medicamento 

ideal (ALMEIDA; MARCOLIN, 2005). 

O correto diagnóstico determina essas condições. Os aspectos a serem 

considerados são: Estado de saúde do paciente que existem alterações na função 

normal do organismo que podem interferir, como diabetes, alcoolismo, problemas de 

tireoide, epilepsia, distúrbios gastrointestinais. Idade, as crianças, adultos e idosos 

têm metabolismos distintos, portanto, apresentam respostas diferentes para cada 

metabolismo. Medicamentos específicos não devem ser administrados para 

crianças, a não ser que o médico autorize. Os alimentos podem interferir na 

velocidade do esvaziamento gástrico, na quantidade de proteína presente no 
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sangue, etc., afetando, assim, a ação do medicamento. O fato de o estômago estar 

cheio ou vazio faz muita diferença na absorção do medicamento (ANDRADE, 2003). 

As funções renal e hepática quando alteradas, interferem na biotransformação 

e na excreção do medicamento. Por exemplo, um paciente em uso constante de 

diurético não deve ter, na sua prescrição, um medicamento de excreção renal, pois, 

ao ter sua excreção aumentada, o tempo de ação do medicamento diminuirá 

(MAGALHÃES, 2002). 

Se administrarmos duas drogas que interagem, de forma que não entrem em 

contato, diminuem-se as possibilidades de interação. Por exemplo, se duas drogas 

precipitam quando reunidas, deve-se administra uma de cada vez. Ou, quando 

ambas atuam no mesmo sítio de ação, é possível separá-las adequando o horário 

de administração (ALMEIDA; MARCOLIN, 2005). 

As manifestações das interações, às vezes, não são imediatas; quanto maior 

o tempo de tratamento, maior a possibilidade de interação, principalmente com 

medicamentos de uso contínuo. Dose – a quantidade de medicamento administrado 

determina a possibilidade e a intensidade da interação. Assim, aumentando-se a 

dosagem do medicamento, eleva-se a possibilidade de interação medicamentosa 

(BACHMANN, 2006). 

Os medicamentos exercem um papel nas práticas de saúde pública, as 

intervenções elas envolvem a utilização dos medicamentos. Pode se notar que os 

medicamentos estão presentes nos domicílios e vida cotidiana da população. Os 

medicamentos, tais como analgésicos constituem um grupo de uso mais amplo, 

usados para alivio da dor, facilmente acessíveis e de venda livre. Destaca-se a 

disponibilidade facilitada nos comércios. A indução pelo uso dos medicamentos é 

induzida diretamente pelas mídias (ARAÚJO, 2002). 

O uso de fármacos como terapia para o tratamento de doenças é responsável 

pela qualidade significativa e expetativa de vida. Os erros nas medicações podem 

ser realizados por parte de quem prescreve, bem como nas etapas para dispensar, 

preparar e administrar, resultando em desfechos negativos à saúde do doente 

(REIS, 2004). 

A politerapia tornou-se útil no tratamento de patologias coexistentes, no 

controle de reações medicamentosas indesejadas ou para potencializar o efeito 

farmacológico em condições refratárias e pouco responsivas. Apesar disso, a 
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combinação de fármacos pode reduzir a eficácia e/ou favorecer reações adversas de 

diferentes gravidades. Estudos relativos à incidência e prevalência das interações 

medicamentosas possuem resultados variáveis. (GALATO, 2002). 

Muitas interações são dependentes das doses, nestes casos, a dose do 

medicamento indutor da medicação poderá ser reduzida para que o efeito sobre o 

medicamento seja minimizado. A incidência de reações adversas causadas por 

interações medicamentosas é desconhecida. Muitas situações em que são 

administrados os medicamentos que interagem entre si, os pacientes precisam 

apenas de monitoramento com os conhecimentos dos potenciais problemas 

causados pela interação (HUDSON, 2003). 

 

 

2.2  REAÇÕES E EFEITOS ADVERSOS 

 

Algumas alterações são visíveis por precipitar, alterar de cor, formar gás ou 

gerar calor, mas muitas não têm alteração visível, o que não quer dizer que não 

estejam presentes. Toda interação físico-química é uma incompatibilidade e não 

pode ser utilizada de forma alguma. A mistura de medicamentos em solução pode 

causar: alterações organolépticas (são as que podem ser percebidas pelos órgãos 

dos sentidos, como cor, odor); inativação por solvente inadequado; alteração do PH; 

inativação pelo agente conservante; foto oxidação. Um solvente pode solubilizar 

determinada substância e inativar outra (ANDRADE, 2003). 

As interações terapêuticas dividem-se em farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas. As farmacocinéticas acontecem no caminho do medicamento 

pelo organismo, e as farmacodinâmicas, no local de ação principal ou como efeito 

dos medicamentos. Interações físicas são aquelas que ocorrem com a mudança de 

estado sólido, líquido ou gasoso. (BACHMANN, 2006). 

O medicamento percorre um longo caminho (cinética) no organismo. Esse 

caminho é representado pelas fases de absorção, distribuição, biotransformação e 

excreção. A interação, em qualquer uma dessas fases, alterará a ação dos 

farmacológica, a reação adversa ou o efeito colateral dos medicamentos. Essas 

interações levam à alteração do nível plasmático dos medicamentos, o que pode ser 

benéfico ou maléfico para o tratamento e, em consequência, para o paciente. Por 
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exemplo, a redução da absorção e a aceleração da biotransformação e da excreção 

reduzem o nível plasmático da droga, diminuindo sua eficácia terapêutica. 

(SUCCAR, 2003). 

O aumento da absorção e a diminuição da biotransformação e da excreção 

elevam o nível plasmático das droga, potencializando sua eficácia terapêutica e 

também seus efeitos tóxicos. É um risco muito alto em medicamentos cuja dose 

terapêutica se aproxime da tose tóxica, ou seja, em medicamentos como a 

vancomicina o aumento do nível plasmáticos também pode ser utilizada em casos 

de intoxicação, quando é preciso reduzir os níveis plasmáticos da droga (antídotos). 

A absorção do medicamento vai desde a administração até sua chegada à corrente 

sanguínea. Assim sendo, a velocidade em que ocorre a absorção do medicamento 

interfere na ocorrência de uma interação medicamentosa. Os fatores que alteram a 

absorção são principalmente: pH do sistema digestório – as substâncias dependem 

do pH para sua absorção gástrica ou intestinal. (ALMEIDA; MARCOLIN, 2005). 

O estômago tem pH ácido e por isso as substâncias ácidas são facilmente 

absorvidas, mas as básicas podem reagir e se tornar inativas. Para que as 

substâncias básicas sejam absorvidas (absorção que se dá no intestino), o 

medicamento deve possuir proteção contra suco gástrico. O medicamento precisa 

de tempo para ser absorvido. Se o paciente apresenta vômitos ou diarreia, a 

absorção pode ser prejudicada, ao passo que a constipação intestinal pode 

aumentar a absorção dos medicamentos. (MAGALHÃES, 2002) 

Alteração na motilidade gastrointestinal – a musculatura lisa é responsável 

pelos movimentos peristálticos do sistema digestório. Alteração desses movimentos 

também pode afetar a absorção. (ALMEIDA; MARCOLIN, 2005).   

Alteração do tônus da musculatura lisa – o tônus da musculatura lisa é 

responsável pelo trânsito de alimentos e medicamentos no sistema digestório. 

Quando alterado, há alterações na absorção. Interações químicas são aquelas em 

que há uma reação química entre dois medicamentos, formando uma substância 

diferente das originais (BACKMANN, 2006). 

A formação de complexos não-absorvíveis como os íons cálcio, alumínio e 

magnésio reagem com diversos medicamentos, formando complexos insolúveis que 

não serão absorvidos. Portanto, não se deve administrar medicamentos com 
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antiácidos ou leite, a não ser que se tenha certeza que não haverá interação 

medicamentosa (ALMEIDA; MARCOLIN, 2005). 

Quando nos referimos à absorção no estômago e no intestino, falamos de 

medicamentos administrados por via oral (VO). Quando nos referimos ao 

medicamento administrado por via endovenosa (EV), não há fase de absorção, já 

que ele é injetado diretamente na veia. Assim, há diferenças no tempo de ação de 

acordo com a velocidade de absorção. Medicamento VO, geralmente demoram mais 

para iniciar sua ação, e medicamentos EV têm ação imediatas (MAGALHÃES, 

2002). 

 

2.3  FATORES EXTERNOS QUE INFLUENCIAM NOS CASOS DE 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA 

 

Fatores externos podem não influenciar diretamente, mas, indiretamente sim 

nos números de casos de interação medicamentosa. São eles: a automedicação, a 

veiculação midiática de propagandas que incentivam o consumo de fármacos, o 

aumento significativo de farmácias e laboratórios com a consequente concorrência 

pelo cliente e não pelo paciente, o contrabando de medicamentos, o acesso fácil e 

sem restrições a diversos tipos de medicamentos devido ao não cumprimento das 

normas e leis de uso e venda de fármacos, a aplicação de leis não muito severas 

favorecendo o risco, entre outros vários fatores. (ALMEIDA; MARCOLIN, 2005).   

A automedicação é quando a pessoa em posse de um medicamento se auto 

ministra em busca de solução imediatista, milagrosa e menos onerosa. No Brasil, 

onde o acesso à assistência médica pública é difícil e onde há uma grande parcela 

da sociedade na faixa da pobreza que não tem condições financeiras para pagar um 

plano de saúde, a prática da automedicação torna-se bastante comum. O Brasil 

assume a quinta posição na listagem mundial de consumo de medicamentos, 

estando em primeiro lugar em consumo na América Latina e ocupando o nono lugar 

no mercado mundial em volume financeiro. Tal fato pode estar relacionado às 24 mil 

mortes anuais no Brasil por intoxicação medicamentosa.  A melhoria da fiscalização 

e a reorganização das normas para dispensação e propaganda de medicamentos é 

um trabalho onera os cofres. (KORNIS; BRAGA; ZAIRE, 2008, MARTINS, 2002). 
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3.  O PAPEL DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO FRENTE À INTERAÇÕES 

MEDICAMENTOSAS CAUSADAS PELO USO DE DO ÁCIDO 

VALPRÓICO/VALPROATO DE SÓDIO E DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO  

 

 

3.1  ATRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO 

 

Para entender o contexto dos medicamentos e sua importância para a 

sociedade nos aspecto de saúde, faz-se necessário recuar na história, buscando 

compreender alguns fatores que determinam à dicotomia do efeito benéfico e 

maléfico desta prática terapêutica. Na antiguidade, as práticas empregadas para 

combater os males do corpo eram baseadas no misticismo, por meio de exorcismo e 

do uso de amuletos, e na utilização de drogas de origem vegetal e animal como 

terapia, mesmo diante do desconhecimento das causas quanto à maneira pela a 

qual as drogas promoviam o desaparecimento dos sintomas (GALATO, 2002). 

A automedicação orientada pelo farmacêutico é vista atualmente como uma 

realidade irreversível e já é considerada como parte integrante dos sistemas de 

saúde. Ela permite uma maior autonomia por parte da população nos cuidados com 

sua própria saúde e colabora com os governos na medida em que evita um número 

insustentável de consultas médicas (HUDSON, 2003). 

É notável a inclusão do farmacêutico no processo de automedicação 

responsável. Normalmente, o modelo que conduz à automedicação inicia-se com a 

percepção do problema de saúde pelo usuário, onde se apresentam duas opções: a) 

não tratar; b) tratar com remédio caseiro ou automedicação com medicamentos. Na 

maioria das vezes, o usuário procura uma farmácia. Ela é uma instituição de saúde, 

de acesso fácil e gratuito, onde o usuário, muitas vezes, procura, em primeiro lugar, 

o conselho amigo, desinteressado, mas seguro, do farmacêutico. Torna-se 

imprescindível para o farmacêutico ter a noção exata de sua competência e dos 

limites de sua intervenção no processo saúde-doença, para que assuma a atitude 

correta, no momento oportuno, avaliando a situação do doente, conduzindo-o, se 

necessário, a uma consulta médica ou ao hospital, em caso de urgência (VIDOTTI, 

2010). 



25 

 

 

A presença do farmacêutico, um profissional diretamente envolvido com 

medicamentos, é indispensável e emergencial nos serviços de saúde, uma vez que 

a proximidade e a cumplicidade entre o paciente e o profissional em muito 

contribuiria para controlar a hipertensão, doença crônica que tanto ônus traz ao 

serviço público de saúde e é o que define os conceitos da atenção farmacêutica. Os 

princípios de conduta para evitar as consequências negativas das interações, deve-

se ter em conta que as drogas que apresentam interações mais importantes são as 

que exercem efeitos mais potentes e com margem de segurança pequena, como por 

exemplo: varfarina, digoxina, hipoglicemiantes (ALMEIDA; MARCOLIN, 2005) 

Pode ser difícil distinguir uma interação de outros fatores fisiopatológicos que 

interferem na resposta do paciente. Nem todos os pacientes respondem ás 

interações esperadas, pois fatores como idade, dose e doenças podem interferir. 

Com a monitoração das drogas, pode-se prever uma interação. É preciso: Inativação 

pelo agente conservante, ler atentamente as informações do fabricante e da 

literatura, principalmente quando a prescrição contiver vários medicamentos; se 

necessário, rotular o medicamento, tomando muito cuidado na transcrição de dados. 

Dar preferência em bomba de infusão ou bolus; conhecer bem o perfil do paciente; 

evitar prescrições complicadas; saber todas as drogas que o paciente está tomando; 

conhecer os efeitos indesejáveis dos medicamentos prescritos; não expor os 

medicamentos à luz direta nem ao calor (ALMEIDA; MARCOLIN, 2005). 

A construção do SUS interpõe-se ao modelo excludente e seus princípios 

doutrinários delineiam a reformulação das práticas assistenciais e sanitárias em 

direção a um novo modelo assistencial, nele incluído um novo modelo de assistência 

farmacêutica. Esse modelo é capaz de contemplar as ações de promoção, de 

prevenção e também curativas, tão necessárias, principalmente por tratar-se de um 

país com tantos problemas como o nosso, onde a dor convive lado a lado com os 

indivíduos, subtraindo-lhes a qualidade de vida (HUDOSN, 2003). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde (2004), o 

mercado brasileiro dispõe de mais de 32 mil medicamentos. Diversos medicamentos 

que deveriam ser utilizados apenas com prescrição médica são vendidos de forma 

indiscriminada pelo estabelecimento farmacêutico, pelo fato de que, no Brasil, a 

farmácia não é reconhecida com uma unidade de saúde e, sim, um ponto comercial 

de vendas de medicamento e produtos correlatos. Estes medicamentos, vendidos 
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sem receita médica, possibilitam a automedicação, onde o indivíduo, motivado por 

fatores socioeconômicos - culturais, por si só, reconhece os sintomas da sua doença 

e os trata (ANDRADE, 2003). 

A automedicação inadequada, tal como a prescrição errônea, pode ter como 

consequência efeitos indesejáveis, enfermidades iatrogênicas e mascaramento de 

doenças evolutivas, representando, portanto, problema a ser prevenido. Certamente 

a qualidade da oferta de medicamentos e a eficiência do trabalho das várias 

instâncias que controlam este mercado também exercem papel de grande relevância 

nos riscos implícitos na automedicação. As características da prática profissional dos 

responsáveis pela dispensação de medicamentos em farmácias e pontos de 

distribuição. Apesar de não existir diferença estatisticamente significante entre a 

automedicação e as características demográficas como idade e sexo da população 

estudada, foi observado que o tempo de atividade no setor e a formação do 

profissional são fatores que podem contribuir para o aumento da automedicação, 

tendo sido demonstrado que quanto maior o tempo de trabalho na área e menor a 

qualificação profissional, maior o percentual de indicação de medicamentos sem 

prescrição (MAGALHÃES, 2002). 

A incidência geral de interações indesejadas é relativamente pequena quando 

se considera a alta prevalência da polifarmácia, tanto por automedicação quanto por 

prescrição médica. Ela aumenta proporcionalmente ao número de fármacos 

prescritos, sobretudo se em associações de doses fixas (mesma preparação 

farmacêutica), muitas vezes irracionais. Embora relativamente infrequentes, há 

reações adversas sérias ou letais causadas por interações entre fármacos com 

potencial de risco maior, como anticoagulantes, digitálicos, lítio, antineoplásicos e 

agentes nefrotóxicos. Interações que determinam perda de eficácia são 

ocasionadas, por exemplo, entre corticosteroides, anticonvulsivante, contraceptivos 

orais e alguns antibióticos, cimetidina e teofilina (ARAÚJO, 2002). 

Embora haja medicamentos que podem ser adquiridos sem prescrição 

médica, as pessoas não devem fazer uso indevido dos mesmos, como ingeri-los na 

dose e na hora que lhes for conveniente. Partindo do princípio de que nenhuma 

substância farmacologicamente ativa é inócua ao organismo, a automedicação pode 

vir a ser prejudicial à saúde individual e coletiva. Os analgésicos, por exemplo, 

normalmente subestimados pela população no tocante aos riscos inerentes à sua 
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administração, podem gerar seleção de bactérias resistentes, reações de 

hipersensibilidade, dependência, sangramento digestivo, além de poder aumentar o 

risco para determinadas neoplasias e ainda mascarar a doença de base que, por 

sua vez, poderá progredir (ANDRADE, 2003). 

As instruções sobre como e quando tomar os medicamentos, a duração do 

tratamento e o objetivo da medicação devem ser explicados pelo médico e pelo 

farmacêutico a cada paciente. Além disso, o nome do medicamento, a indicação 

para a qual foi prescrito e a duração da terapia devem ser registrados em cada 

rótulo, de modo que o medicamento possa ser facilmente identificado em caso de 

superdose em. Uma instrução para “uso conforme recomendado” pode economizar o 

tempo gasto para redigir as prescrições, mas quase sempre leva a uma falta de 

aderência, confusão para o paciente e erro de medicação (KORNIS; BRAGA; 

ZAIRE, 2008). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A interação medicamentosa é real e está presente no cotidiano das pessoas 

que estejam sendo medicadas ou que tenham parentesco com pessoas que se 

submetem a tratamentos e uso de fármacos, sob prescrição médica ou de forma 

indiscriminada. Resultante de uma reação entre dois medicamentos pode gerar 

consequências negativas e severas na vida das pessoas. O aumento de sofrimento 

humano e de mortes causadas diretamente por interações medicamentosas é muito 

preocupantes, por isso a cada dia novos estudos sobre o assunto são realizados. 

No entanto, evidências mostram que esse problema também deve receber 

especial atenção por parte de todos profissionais de saúde e pela população leiga 

praticante da automedicação, em completa ignorância dos riscos a que se expõe. 

Todo tipo de serviço de assistência farmacêutica se resume numa prática 

profissional centrada no paciente, e a implantação desta como parte dos serviços 

farmacêuticos prestados em farmácias, entre os quais se exige a mobilização de 

profissionais para atender o paciente que carece de informações básicas essenciais 

para o uso correto e seguro do medicamento, a fim de evitar ou minimizar possíveis 

interações medicamentosas potencialmente graves. 

Deve-se também ponderar sobre medicamentos lançados no mercado para a 

comercialização, e a forma como isto é feito. Os medicamentos são estudados 

exaustivamente com relação às interações medicamentosas, porém somente isso 

não é suficiente. Tanto os medicamentos novos como aqueles que já estão 

disponíveis há algum tempo no mercado devem ter sua utilização constantemente 

avaliada, para que novas possibilidades de interação sejam constadas. Contudo, 

percebe-se um apelo midiático sobre medicamentos e fármaco inclusive inibidores 

de apetite, estimulantes sexuais, vitaminas infantis, antitérmicos, antipiréticos, 

antifúngicos, entre tantos outros, como se tais medicamentos pudessem ser de uso 

natural e sem nenhum controle. Tanto a mídia como as redes de farmácia que já não 

visam apenas o cuidado com a saúde do paciente, usam das formas mais 

avassaladoras e imorais para obter lucratividade sobre as pessoas e sua falta de 

informação. 
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 Esta facilidade de acesso e aculturamento à automedicação tem gerado 

sérios transtornos e grande adoecimento da população brasileira que se acostumou 

a estocar remédio em casa, alegando estar munido e preparado para qualquer 

imprevisto a qualquer momento. Gerou-se uma sociedade doente, dependente e 

captadora de problemas de saúde que a cada dia só pioram com o aumento da 

resistência de bactérias junto as interações medicamentosas, que criam novas 

doenças e cada dia mais difíceis de tratar e compreender no meio médico. 

Por essa razão, é fundamental que qualquer reação adversa, qualquer 

alteração, seja imediatamente comunicada ao médico ou ao dentista, para que o 

profissional faça a avaliação e tome as medidas necessárias. A possibilidade de que 

ocorra uma nova interação medicamentosa não pode nem deve ser desprezada. 

Desta forma, é preciso que profissionais da saúde, principalmente farmacêuticos 

tenham em mente seu grande diferencial e sua missão, em alertar as pessoas, em 

admoesta-las ao cuidado com sua própria saúde em evitar demasiadamente o uso 

de drogas. É preciso orientar com cautela, alertar sobre o uso com fim determinado, 

pelo prazo correto, com posologia e indicação prescrita por médico. Só por meio de 

uma tarefa profissional e conscientizadora é que se conseguirá reeducar as pessoas 

a compreender que corpo saudável não é exatamente ausência de doença, pois, 

muitas pessoas portadoras de doenças graves, vivem uma vida saudável, praticam 

esportes, estudam, trabalham, produzem, etc. Portanto, é preciso mudar conceitos e 

quebrar grandes paradigmas na mente das pessoas que acreditam piamente que as 

gerações passadas não eram doentes só porque não se conhecia as doenças. O 

que na verdade ocorre é que muitas doenças se originaram nesta era pós moderna 

de alimentação, estilo de vida e medicação inadequadas. 
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