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RESUMO
Em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a ocorrência de interações medicamentosas
representa um dos motivos precipitantes do prolongamento do intervalo QT, o qual pode
contribuir para a Síndrome do Intervalo QT Prolongado Adquirida (ALQTS), que pode resultar
em desfechos clínicos potencialmente catastróficos como síncope, parada cardíaca e morte
súbita. Deste modo, o objetivo deste estudo foi determinar a incidência de interações
medicamentosas prolongadoras de intervalo QT (IMP QT) e as variáveis clínicas e terapêuticas
preditoras de IMP QT, e identificar associação entre a ocorrência de IMP QT e óbito.
Analisaram-se prescrições médicas de pacientes idosos internados em UTI do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. As IMP QT foram
identificadas segundo DRUG-REAX® da base de dados Micromedex. Na análise dos dados
utilizaram-se os testes Pearson's Chi-squared test, Wilcoxon-Mann-Whitney test e Welch Two
Sample t-test e regressão logística, com significância de p ≤0,05. A incidência de IMP QT foi
de 43,9%. Foram identificadas 86 IMP QT cuja maioria (93,0%) foi de gravidade “Maior”. Os
preditores para IMP QT foram potássio sérico ≤3.5 mEq/L (p=0,044), uso de antipsicóticos
(p<0.001), de antidepressivos (p=0,003), de antiarrítmicos (p=0,006), ocorrência de IMP geral
de gravidade “Maior” (p=0,002) e IMP geral de gravidade “Contraindicada” (p=0,004). A
frequência de óbitos entre pacientes expostos a IMP QT foi 38,5% e cujos preditores foram a
ocorrência de choque séptico (p<0,001), o uso de diurético de alça (p=0.048), o uso de
antibióticos (p=0.049), a ocorrência de IMP QT “Contraindicada” (p=0.006). No contexto da
UTI, os estudos farmacoepidemioilógicos podem trazer informações acerca do risco e do
impacto das IMP, contribuindo assim na elaboração de práticas de cuidado que visem o uso
seguro de medicamentos em pacientes idosos gravemente enfermos.
PALAVRAS – CHAVE: Interações Medicamentosas, Síndrome do QT Longo,
Farmacoepidemiologia, Unidade de Terapia Intensiva, Morte, Idoso, Enfermagem.

Bezerra SRA. QT Interval Prolonging Drug - Drug Interactions in an Intensive Care Unit:
Elderly cohort. [Doctorate degree]. São Paulo (SP): USP School of Nursing; 2020.
ABSTRACT
In Intensive Care Units (ICU), the occurrence of drug-drug interactions (DDI) represents one
of the precipitating reasons for the prolongation of the QT interval, which can contribute to the
Acquired Long QT Interval Syndrome (ALQTS), which can result in potentially catastrophic
clinical outcomes such as syncope, cardiac arrest and sudden death. Thus, the aim of this study
was to determine the incidence of QT interval-prolonging drug-drug interactions (QT DDI) and
the clinical and therapeutic variables that predict QT DDI, and to identify an association
between the occurrence of QT DDI and death. Medical prescriptions of elderly patients
admitted to the ICU of the Hospital das Clínicas of the Faculty of Medicine of the University
of São Paulo were analyzed. QT DDI were identified according to DRUG-REAX® from the
Micromedex database. Pearson's Chi-squared test, Wilcoxon-Mann-Whitney test and Welch
Two Sample t-test and logistic regression were used in the data analysis, with significance of p
≤0.05. The incidence of QT DDI was 43.9%. 86 QT DDI were identified, the majority (93.0%)
of which was “Major” in severity. Predictors for QT DDI were serum potassium ≤3.5 mEq / L
(p = 0.044), use of antipsychotics (p <0.001), antidepressants (p = 0.003), antiarrhythmics (p =
0.006), occurrence of general severity IMP “Major” (p = 0.002) and general IMP of severity
“Contraindicated” (p = 0.004). The frequency of deaths among patients exposed to QT DDI
was 38.5% and whose predictors were the occurrence of septic shock (p <0.001), the use of
loop diuretics (p = 0.048), the use of antibiotics (p = 0.049) ), the occurrence of
“Contraindicated” QT DDI (p = 0.006). In the context of the ICU, pharmacoepidemioilogical
studies can bring information about the risk and impact of PPIs, thus contributing to the
elaboration of care practices aimed at the safe use of medicines in seriously ill elderly patients.
KEYWORDS: Drug Interactions, Long QT Syndrome, Pharmacoepidemiology, Intensive
Care Units, Death, Elderly, Nursing.
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1 INTRODUÇÃO
No contexto da saúde, farmacêuticos apresentam um papel importante no rastreamento
de problemas relativos a medicamentos, sejam oriundos de receitas (comunidade) ou
prescrições médicas (hospitais). Dentre os problemas, destacam-se as interações
medicamentosas (IM) que podem ocasionar adversidades importantes nos pacientes, sobretudo
no âmbito das Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
Neste cenário assistencial, a sobreposição de fatores tais como a admissão de indivíduos
idosos com doenças crônicas agudizadas e comorbidades associadas, o que ocorre cada vez com
mais frequencia, a utilização de polifarmácia complexa, a presença de vários prescritores e, em
muitos casos, a ausência de farmacêuticos clínicos nos serviços, contribui para ocorrência de
IM.
Na prática clínica, as Interações Medicamentosas Potenciais (IMP), que expressam a
possibilidade teórica de uma dada IM ocasionar uma manifestação clínica

(1)

, podem ocorrer

principalmente por dois motivos. Em primeiro lugar, em razão de os prescritores
desconhecerem os efeitos da combinação de dois medicamentos; em segundo lugar, por
julgarem que o benefício esperado seja superior ao risco potencial da IM (2). IMP constituemse, desta maneira, em um problema frequente e cada vez mais relevante, em que não apenas a
identificação, mas igualmente o manejo do impacto clínico são desafiadores para os
profissionais de saúde

(3)

. IM, ainda que potenciais, podem ocasionar impactos clínicos de

distintas gravidades, as quais podem atingir vários sistemas orgânicos, especialmente em
indivíduos idosos (4 - 8).
Em UTI a ocorrência de IMP representa um dos motivos precipitantes do
prolongamento do intervalo QT, o qual pode contribuir para a Síndrome do Intervalo QT
Prolongado Adquirida (ALQTS), que por sua vez pode resultar em desfechos clínicos
potencialmente catastróficos como síncope, parada cardíaca e morte súbita dos pacientes por
desencadear a arritmia Torsades de Pointes (TdP), especialmente pela sobreposição de fatores
de risco (9 -16).
O impacto das IMP prolongadoras do intervalo QT (IMP QT) nas taxas de óbitos
envolvendo pacientes idosos internados em UTI parece ser importante, apesar de ainda incerto.
Estudo observacional, cujo objetivo foi investigar a influência do uso de vários medicamentos
e outros fatores de risco nas concentrações plasmáticas do antidepressivo citalopram, mostrou
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que os pacientes com mais de 64 anos apresentaram, em média, uma taxa de risco 4,5 vezes
maior de concentrações plasmáticas do medicamento prolongador do intervalo QT, colocando
os pacientes com risco aumentado para síncope, parada cardíaca e óbito (17 - 19, 21). Desta maneira,
escolhemos trabalhar com um grupo específico de interações medicamentosas cujo impacto
clínico consiste no prolongamento do intervalo QT. Estas interações que contribuem no
surgimento da Síndrome do Intervalo QT Prolongado Adquirida, normalmente são de gravidade
maior ou contraindicada e tem um impacto importante nos resultados da terapia, podendo
culminar em morte súbita dos pacientes expostos.
Diante disso, a realização de estudos de coorte de pacientes que possibilitem a
identificação de IMP QT, os potenciais desfechos, sobretudo óbito, e especialmente os fatores
associados, é fundamental. A elucidação dos fatores de risco pode alertar equipes
multiprofissionais acerca dos grupos de indivíduos vulneráveis e a necessidade de proposição
de cuidados específicos a estes grupos, a fim de reduzir eventos cardíacos e morte.

Objetivos

Objetivos 17
Sandro Ritz Alves Bezerra

2 OBJETIVOS
 Verificar a incidência de interações medicamentosas potenciais prolongadoras do
intervalo QT em idosos internados em UTI.
 Classificar os medicamentos prolongadores do intervalo QT usados por idosos

internados em UTI quanto ao risco de Torsades de Pointes.
 Identificar as interações medicamentosas prolongadoras do intervalo QT/ Torsades de
Pointes em idosos internados em UTI.
 Classificar as interações medicamentosas prolongadoras do intervalo QT/ Torsades de

Pointes segundo gravidade, tempo de início e qualidade da documentação.
 Identificar preditores clínicos e terapêuticos das interações medicamentosas

prolongadoras do intervalo QT/ Torsades de Pointes em idosos internados em UTI
 Verificar a frequência de óbitos entre idosos expostos a interações medicamentosas
prolongadoras do intervalo QT.
 Identificar preditores clínicos e terapêuticos da ocorrência de óbitos nos idosos
expostos as interações medicamentosas.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 SÍNDROME DO INTERVALO QT LONGO ADQUIRIDA (ALQTS)
O intervalo QT é um parâmetro obtido a partir do exame eletrocardiograma (ECG). Os
limites de normalidade para o intervalo QT variam de 390 a 470 milissegundos (homens) e de
390 a 480 milissegundos (mulheres), independentemente da idade (20).
No ECG, o prolongamento do intervalo QT está associado a um risco aumentado de
morte cardíaca súbita por predispor a ocorrência da TdP, uma taquicardia ventricular
polimórfica, potencialmente fatal, com risco de síncope, parada cardíaca ou morte súbita

(21)

.

Na clínica, de acordo com American Heart Association e com American College of
Cardiology Foundation, existe uma condição reversível que pode levar a ocorrência da TdP e
morte súbita cardíaca, a denominada Síndrome do Intervalo QT Longo Adquirida (ALQTS).
Esta síndrome foi definida como um intervalo QT a partir de 500 milissegundos, ou um aumento
a partir de 60 milissegundos a mais do nível basal, a qual é desencadeada pelo uso de
medicamentos prolongadores do intervalo QT (22).
A ALQTS não é incomum em pacientes hospitalizados. Entretanto, pode ser facilmente
ignorada em função de a maioria dos pacientes com ALQTS serem tratados em outros
departamentos que não o de cardiologia

(23).

O tratamento da ALQTS é principalmente

direcionado à identificação e retirada do agente agressor. A remoção de fatores de risco para o
prolongamento do intervalo QT pode reduzir os riscos de arritmia fatal e morte súbita, que são
os principais desfechos desta síndrome (24).
A probabilidade de ocorrência desta síndrome é a razão número um para a rejeição da
aprovação de novos medicamentos pelo FDA (US Food and Drug Administration – agência
reguladora de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos da América - EUA) (25).
De um modo geral, os pacientes com intervalo QT prolongado (ALQTS) apresentam
taxas maiores de mortalidade (26, 27).
Existe grande dificuldade na identificação de indivíduos que apresentam alto risco para
ALQTS. Cerca de 300.000 a 350.000 pacientes nos EUA falecem de morte súbita cardíaca
anualmente. No mundo, cerca de 4 a 5 milhões de pessoas perdem a vida em razão de morte
súbita cardíaca anualmente. Entre 5% a 10% dos casos de morte cardíaca súbita são atribuídos
a distúrbios elétricos ou ALQTS (28).
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ALQTS em pacientes hospitalizados está associada ao aumento da mortalidade por
todas as causas

(23).

A mortalidade entre os pacientes com um intervalo QT acima de 500

milissegundos é de 19,0%, e entre os pacientes com intervalo QT inferior a 500 milissegundos
está em torno de 5,0% (20).
O prolongamento do intervalo QT foi associado ao aumento da mortalidade e desfechos
cardíacos negativos em vários cenários, mesmo em população saudável (29 - 30) ou sem a presença
de comorbidades (27).
Os desfechos cardíacos são mais pronunciados em indivíduos idosos e debilitados
33)

particularmente a partir dos 65 anos de idade e do sexo feminino

(30)

(31 -

.

A presença de comorbidades crônicas (26) ou internação em UTI agravam os riscos para
desfechos negativos (19).

3.1.1 Fatores de risco para ALQTS
A ALQTS é desencadeada pelo uso de medicamentos prolongadores do intervalo QT.
Além disso, vários fatores podem contribuir para o seu desenvolvimento, os quais podem ser
divididos em fatores de risco modificáveis e fatores de risco não modificáveis.
Os fatores de risco modificáveis relacionados ao uso de medicamentos incluem uso de
medicamentos prolongadores do intervalo QT e ocorrência de IMP QT.
Além disso, são descritos na literatura outros fatores relacionados ao uso de
medicamentos, como ajuste inadequado da dose de medicamentos eliminados por via renal em
pacientes com doença renal, administração intravenosa rápida de medicamentos prolongadores
do intervalo QT, tratamento com diuréticos (exceção aos poupadores de potássio) e aumento
no intervalo QT ≥ 60 milissegundos do valor do pré-tratamento (34).
Os fatores de risco modificáveis não relacionados ao uso de medicamentos envolvem:
distúrbios eletrolíticos como hipocalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia. Ademais, são
citados na literatura bradicardia, obesidade, altas concentrações de glicose pós-prandial,
distúrbios digestivos e alimentares, infecções digestivas, diarreia, vômito severos, doença
inflamatória intestinal, (muitas das condições gastrointestinais ocorrem devido à perda de
eletrólitos), dengue, doença hepática, pancreatite, um intervalo QT ≥ 500 milissegundos (35).
As alterações nos níveis séricos de eletrólitos podem predispor ao surgimento da TdP.
Em um estudo de série de casos que abordou onze pacientes com ALQTS, a idade média foi de
49,1 ± 5,8 anos. O intervalo QTc (corrigido) médio (excepcionalmente elevado) na
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apresentação foi de 633,8 ± 29,2 milissegundos. Nove pacientes desenvolveram TdP. Todos os
pacientes apresentaram anormalidade nos eletrólitos; 8 pacientes apresentaram hipocalemia
grave (<3,0 mmol / L). O potássio e o magnésio séricos médios foram 2,82 ± 0,10 mmol / L e
0,75 ± 0,03 mmol / L, respectivamente (11).
Como fatores de risco não modificáveis figuram o processo de envelhecimento e gênero
feminino

(12, 34, 36 - 38).

Além disso, são descritos na literatura, a condição estrutural do coração

gerando distúrbios cardiovasculares, histórico de doença cardiovascular (infarto agudo do
miocárdio, insuficiência cardíaca com fração de ejeção esquerda reduzida), doença renal
crônica, doença hepática crônica, hemodiálise e predisposição genética (21, 36, 38 - 45).
Neste século, o envelhecimento da uma população emergiu como uma grande tendência
demográfica em todo o mundo. Muitas mudanças nas capacidades fisiológicas e funcionais do
corpo ocorrem com a velhice. Isso pode afetar o a farmacocinética (PK) e a farmacodinâmica
(PD) dos medicamentos em idosos, levando a consequências clinicamente relevantes em
relação à segurança e eficácia. O aumento da prevalência de doenças, bem como fatores
independentes da idade, como estilo de vida, pode afetar ainda mais os efeitos farmacológicos
dos medicamentos. Além disso, existe um risco de exposição às interações medicamentosas
complicadas devido às alterações nos perfis farmacocinético (PK) e farmacodinâmico (PD) e à
polifarmácia. Esses fatores conjugados tornam mais complexa a terapia medicamentosa em
idosos (46).
Os dados da literatura apresentam uma associação entre IMP e o desfecho óbito
envolvendo pacientes idosos estando diretamente relacionada ao número de medicamentos
prescritos, tempo de internação, tipo de IMP e tempo de exposição a estas interações. Os
pacientes idosos estão sujeitos a uma variedade de diferentes tipos de desfechos clínicos
negativos decorrentes de exposição às IMP como: morte súbita, prolongamento do intervalo
QT, convulsões, distúrbios do ritmo cardíaco, síndrome serotoninérgica, alterações na pressão
arterial, síndrome neuroléptica maligna e delirium (47).
Esta variada gama de desfechos clínicos negativos resultantes da exposição à IMP se
deve ao fato de as mesmas apresentarem-se clinicamente de maneira semelhante a uma
alteração na fisiologia do paciente e, assim, podem mimetizar quase qualquer manifestação
clínica de doenças que, por sua vez, são frequentes neste estrato etário. Este amplo espectro de
possibilidades dificulta a deteção de eventos clínicos resultantes da exposição à IMP em idosos
e, desta maneira, pode levar a uma subestimação da relevância clínica destes eventos para
indivíduos idosos (48).
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O processo de envelhecimento está associado ao aumento da prevalência de arritmias
cardíacas. Desta maneira, os pacientes idosos, com intervalo QT prolongado apresentam riscos
aumentados para TdP e seus desfechos relacionados (12 - 13).
Esta exposição adicional ao risco ficou evidenciada em um estudo transversal
multicêntrico equatoriano, que englobou 363 idosos de centros geriátricos e gerontológicos em
que o processo de envelhecimento, o prolongamento do intervalo QT e o consumo de
medicamentos com risco potencial de prolongar o intervalo QT foram altos. A prevalência de
prolongamento do intervalo QT dentre os idosos foi de 17,9%, mostrando associação
significativa entre idade avançada, insuficiência renal crônica e consumo de medicamentos
prolongadores do intervalo QT (13).
Os estudos que envolvem o risco de ALQTS em pacientes idosos mostram uma alta
prevalência de uso de medicamentos prolongadores do intervalo QT, com 23% dos idosos em
uso de pelo menos um medicamento com “Risco conhecido” de prolongamento do intervalo
QT (14). Prescrições concomitantes de dois ou mais medicamentos prolongadores de QT foram
observadas em 22,1% dos idosos na Bavária. Prescrições concomitantes, particularmente
arriscadas de medicamentos com estratificação de “Risco conhecido” com outro medicamento
prolongador do intervalo QT ocorreram em 55,9% dos idosos (15).
Em estudo observacional retrospectivo realizado com idosos hospitalizados, 22% dos
pacientes apresentaram intervalo QTc acima de 450 milissegundos. O sexo masculino e o
número de medicamentos prolongadores do intervalo QT foram significativamente associados
à probabilidade de prolongamento do intervalo QTc entre idosos. O uso de pelo menos um
agente prolongador do QT foi associado a um aumento significativo no risco de intervalo acima
de QTc 450 milissegundos em homens (16).
O envelhecimento está associado à diminuição na capacidade de metabolismo e
eliminação de medicamentos por diminuição das funções renal e hepática. Estes fatores
associados ao declínio fisiológico, aumento de gordura e redução hídrica predispõem a
ocorrência de eventos adversos relacionados a IMP em indivíduos idosos (12). Além dos fatores
decorrentes do avançar da idade, a ocorrência de doenças crônicas gera aumento da exposição
aos efeitos negativos da exposição às IMP. Por exemplo, em pacientes infectados com o vírus
HIV (vírus da imunodeficiência humana), a presença de IMP QT é frequente e impacta
significativamente os custos com saúde, particularmente no envelhecimento. Em estudo de
coorte francês, que visava aferir os riscos e custos associados à IMP entre pacientes idosos com
HIV que receberam terapia antirretroviral combinada, observou-se que os inibidores de
protease (elvitegravir) aumentaram em torno de quatro vezes o risco para ocorrência de IMP.
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A presença de IMP foi associada a um custo adicional de 2693 Euros por ano. As IMP QT mais
frequentes no estudo foram: inibidores de bomba protônica + domperidona (n = 136; 5,0%),
inibidores de bomba protônica + amiodarona (n = 82; 3,0%) e darunavir + lidocaína injetável
(n = 38; 2,0%) (49).
Em pacientes idosos que se apresentam no pronto-socorro com síncope, o intervalo QT
≥ 500 milissegundos ajuda a identificar pacientes com maior risco de resultados adversos. Em
uma coorte retrospectiva foram avaliados 348 pacientes americanos que compareceram ao
pronto-socorro com síncope de qualquer etiologia. Observou-se 16% de óbitos nessa população
durante um seguimento médio de 30 meses. Pacientes idosos com intervalo QT prolongado
apresentaram mortalidade significativamente maior quando comparados àqueles com intervalo
QT normal. Idade ≥ 65 anos e intervalo QT ≥ 500 milissegundos foram preditores de aumento
da mortalidade entre pacientes idosos com síncope (31).
Um estudo mexicano retrospectivo, envolvendo pacientes acima de 60 anos, com
objetivo de determinar se a associação entre a presença de IMP e taxa de mortalidade no
ambiente hospitalar, mostrou que a ocorrência de IMP na população idosa no ambiente
hospitalar é frequente, que as IMP podem ser a causa de morte desses pacientes. As interações
mais envolvidas com a ocorrência de óbitos foram entre antibióticos fluoroquinolonas e
antidiabéticos orais (14,92%). As IMP QT mais importantes envolviam eritromicina e
antipsicóticos (1,62%), antidepressivos tricíclicos e antipsicóticos (1,30%) e fluconazol e
antipsicóticos (1,19%). Os autores concluem que óbito envolvendo pacientes idosos está
diretamente relacionado ao número de medicamentos prescritos, tempo de internação, tipo de
IMP e tempo de exposição a estas interações (47).
Em idosos em atendimento ambulatorial, o uso de medicamentos prolongadores do
intervalo QT é elevado. Realizou-se na Austrália um estudo transversal que objetivou investigar
a prevalência do uso de medicamentos que prolongam o intervalo QT. Houve uma alta
prevalência, com 23% dos idosos em uso de pelo menos um medicamento com “Risco
conhecido” de prolongar o intervalo QT. Entre os 945 medicamentos prescritos com risco de
prolongamento do intervalo QT, os antipsicóticos foram os mais comuns (26%), seguidos pelos
antidepressivos (19%) e inibidores da bomba de prótons (13%) (14).
Ainda em ambiente ambulatorial, os dados de prevalência do uso de medicamentos
prolongadores do intervalo QT dão conta que mais da metade (58,5%) dos pacientes idosos da
Jordânia do Norte fazem uso de medicamentos prolongadores do intervalo QT. Quase a metade
(49,4%) desses pacientes eram mulheres. A maioria dos pacientes (62,3%) estava usando
apenas um medicamento com risco de TdP. No entanto, outros 37,7% pacientes usavam até seis
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diferentes medicamentos indutores de TdP. Excluindo idade e sexo, 94,3% dos pacientes que
usavam medicamentos com risco para TdP tinham pelo menos um fator de risco adicional para
induzir TdP (50).
Foi observado um risco significativamente aumentado decorrente do uso de
medicamentos com classificação de “Risco conhecido” por pessoas com idade maior de 65 anos
na Alemanha. Observou-se que medicamentos com “Risco conhecido” de ocasionar TdP foram
prescritos com mais frequência. O número de medicamentos com “Risco conhecido” de TdP
foi significativamente associado à hospitalização por arritmia ventricular, enquanto estimativas
de risco aumentadas também foram obtidas na categorização em dois ou mais medicamentos
de medicamentos com “Risco conhecido” e “Risco condicional” (51).
Em outro estudo alemão com pacientes idosos, as prescrições concomitantes de dois ou
mais medicamentos prolongadores do intervalo QT se mostraram frequentes. Uma proporção
considerável de medicamentos com “Risco conhecido” para o prolongamento do intervalo QT
são prescritos. Em uma coorte de 130.434 pacientes geriátricos alemães (média de 81 anos,
67% mulheres) observou-se uma média de 8 medicamentos por prescrição. 76.594 pacientes
(58,7%) receberam pelo menos um medicamento prolongador de QT. Prescrições
concomitantes de dois ou mais medicamentos prolongadores de QT foram observadas em
28.768 (22,1%) pacientes. Prescrições concomitantes, particularmente arriscadas de
medicamentos “Risco conhecido” para TdP com outro medicamento prolongador do intervalo
QT ocorreram em 55,9% dos idosos (15).
Pacientes idosos em uso de domperidona comumente usam concomitantemente
medicamentos com potencial para aumentar o risco de TdP. Em estudo de coorte retrospectiva
realizado em Ontário, Canadá, cujo objetivo foi caracterizar a população de idosos com alta
hospitalar recente e prescrição de domperidona, descrever dosagens de domperidona utilizadas
e determinar a frequência de prescrição de domperidona com medicamentos que possam
aumentar o potencial arritmogênico, observou-se que inibidores fortes ou moderadamente
fortes do citocromo P4503A4 foram prescritos concomitantemente para 4,3% e 10,7% deles,
enquanto medicamentos com “Risco conhecido” ou “Risco possível” de TdP foram prescritos
concomitantemente para 18,3% e 18,8% de usuários (52).
Em estudo de base populacional desenvolvido na Colômbia observa-se uma prevalência
de uso de ao menos dois medicamentos prolongadores do intervalo QT em idosos de 10,3%. A
maioria da amostra (96,8%, n = 54.170) apresentava pelo menos um fator de risco adicional
para ALQTS, com média de 3,1 ± 0,9 fatores de risco. O uso generalizado de medicamentos
com risco para TdP e a alta prevalência de riscos adicionais na população idosa aumentam a
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necessidade de monitoramento constante dos pacientes. Idosos em uso de medicamentos
psiquiátricos apresentam maior risco de TdP neste estudo (53).
Existem evidências de uma maior sensibilidade intrínseca ao prolongamento do
intervalo QT induzido por medicamentos em mulheres do que nos homens por atraso no
processo de repolarização cardíaca

(54).

Entretanto, o aumento do intervalo QTc relacionado à

idade é mais evidente nos homens do que nas mulheres, sugerindo que o gênero masculino não
oferece proteção contra arritmias potencialmente fatais em idade avançada (55).

3.1.2 Medicamentos prolongadores do intervalo QT
Os fatores de risco modificáveis relacionados ao uso de medicamentos incluem uso de
medicamentos prolongadores do intervalo QT e ocorrência de IMP QT.
A utilização de medicamentos com risco para o prolongamento do intervalo QT ocorre
em vários cenários de cuidado como instituições de longa permanência, ambulatórios e
hospitais em diferentes especialidades (18, 56 - 61).
O Centro da Universidade do Arizona para Educação e Pesquisa em Terapêutica
(AZCERT) disponibiliza em seu site, o CredibleMeds, as listas de medicamentos prolongadores
do intervalo QT, exemplos de algumas IMP e materiais educacionais. Este recurso pode ser útil
para ajudar os clínicos e pesquisadores na identificação de medicamentos que possam prolongar
o intervalo QT. Estas listas de medicamentos apresentam as seguintes classificações: 1) “Risco
conhecido”, 2) “Risco possível” e 3) “Risco condicional” para TdP (Anexo III)

(56, 61).

Os

medicamentos com estratificação de “Risco conhecido” são os mais frequentemente, associados
a desfechos negativos (57).
Em UTI, o uso de medicamentos prolongadores do intervalo QT de “Risco conhecido”
para TdP é elevado (18, 58).
Estudo observacional apontou que 59% dos pacientes internados em UTI receberam
pelo menos um medicamento prolongador do intervalo QT de “Risco conhecido”. Os
medicamentos mais prevalentes na amostra e preditores do prolongamento do intervalo QT
foram ondansetrona e anestésicos gerais inalatórios do tipo flurano (18).
Existe uma potencialização dos riscos quando da coadministração de medicamentos
com estratificação de “Risco conhecido” para TdP em UTI, o que gera uma Interação
Medicamentosa do tipo farmacodinâmica (18, 58).
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Em um estudo multicêntrico que incluiu pacientes com câncer de três hospitais terciários
do Paquistão, com o objetivo de identificar a prevalência de medicamentos que prolongam o
intervalo QT, observou-se que 59,9% dos medicamentos utilizados apresentaram “Risco
conhecido” para TdP. Os medicamentos de “Risco conhecido” mais frequentemente utilizados
foram ondansetrona 278 (50,0%) e ciprofloxacina 90 (16,2%) (59).
Estudo desenvolvido em psiquiatria mostrou que a associação de medicamentos
apresentados nas listas do CredibleMeds da Universidade do Arizona, cardíacos e não
cardíacos, de “Risco conhecido”, “Risco possível” ou “Risco condicional” para o
prolongamento do intervalo QT aumentou significativamente o risco para óbitos ou desfechos
cardíacos (60).
Em estudo retrospectivo, cujo objetivo foi determinar a prevalência de alterações no
eletrocardiograma e os fatores de risco para o prolongamento do QTc em pacientes com
hospitalização psiquiátrica, evidenciou-se que as variáveis associadas ao aumento do intervalo
QTc foram sexo feminino +15.9 milissegundos (se mulher), idade (+0.4 milissegundos/ano),
níveis de triglicerídeos (+5.7 milissegundos/mmol/l) e medicamentos com estratificação de
“Risco conhecido” de TdP (+6.2 milissegundos se ⩾ 1 medicamento) (62).
Em estudo observacional belga, cujo objetivo foi investigar a prevalência de IMP em
farmácias comunitárias, com atenção especial para a ocorrência de IMP prolongadora do
intervalo QT, observou-se que 12,0% das IMP foram associadas a um risco de prolongamento
do intervalo QT e que maioria dos medicamentos apresentava “Risco conhecido” de TdP (63).
Em um estudo observacional paquistanês, com o objetivo de identificar a prevalência
de fatores de risco para prolongamento do intervalo QT, os autores concluíram que os fatores
de risco para o prolongamento do intervalo QT foram uso de um ou mais medicamentos
prolongadores de QT, sexo feminino e diabetes mellitus. Cerca de um terço dos medicamentos
(33,8%) apresentava “Risco conhecido” para TdP. A ocorrência de IMP QT foi associada ao
uso de dez ou mais medicamentos, doença hepática crônica, DPOC (Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica), gastroenterites, uso de antimicrobianos e o uso de antieméticos (34).
Várias classes terapêuticas são associadas ao aumento do intervalo QT e podem
contribuir para aumento do risco de ALQTS e da ocorrência da TdP. As mais comumente
citadas são antifúngicos, antiarrítmicos, antibióticos (macrolídeos e fluoroquinolonas),
antipsicóticos, antidepressivos, anti-histamínicos, pró-cinéticos e opioides (24, 61 - 64).
O mecanismo molecular para o prolongamento do intervalo QT é parcialmente
conhecido. É descrito o bloqueio da atividade do canal iônico da HERG (subunidade do gene
KCNH2 com o objetivo de normalizar a atividade elétrica cardíaca em humanos) causando um
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tráfego anormal de proteínas necessárias para a localização das subunidades HERG na
membrana celular. Isto prejudica a corrente Ikr (corrente de potássio de retificação retardada
do tipo rápida)

(65)

. Medicamentos antipsicóticos típicos (ou de primeira geração) como

tioridazina, pimozida e haloperidol antagonizam diretamente os canais de Potássio IKr.
Antiarrítmicos como a quinidina (Classe I) agem inibindo os canais de sódio Na+, amiodarona
e sotalol (classe III) bloqueiam os canais de potássio K+. Antibióticos macrolídeos
(azitromicina, eritromicina, claritromicina), trimetoprima, pentamidina, fluoroquinolonas
(ciprofloxacina, levofloxacina), assim como antifúngicos azóis (fluconazol, cetoconazol),
indiretamente bloqueiam os canais IKr e a dispersão da repolarização cardíaca. Antieméticos
como ondansetrona e granisetrona são bloqueadores potentes dos canais IKr (66).
A administração de agente antifúngico sistêmico em muitos estudos foi associada a
ocorrência de Torsade de pointes (TdP) (67 - 69).
Com o objetivo de investigar os relatórios publicados sobre TdP induzidos por agente
antifúngico sistêmico e caracterizar esta associação, realizou-se um estudo retrospectivo
observacional. Neste, a maioria dos pacientes usou um ou mais agentes que podem ter
prolongado o intervalo QT e cujo metabolismo pode ter sido inibido pelo agente antifúngico
sistêmico em uma interação medicamentosa. Os antifúngicos mais envolvidos foram
cetoconazol e fluconazol (67).
Em um estudo envolvendo pacientes HIV positivos, avaliou-se o efeito do fluconazol
oral de alta dose no intervalo QT. A administração conjunta de anfotericina B e Fluconazol 800
mg não foi associada ao risco aumentado de prolongamento do intervalo QT em comparação
com a associação de anfotericina B com Fluconazol 400 mg. Os pacientes que receberam
anfotericina B com Fluconazol 800 mg tiveram um ligeiro aumento no QT em comparação com
a linha de base (68).
Em estudo de coorte retrospectivo que teve como objetivo comparar os resultados
clinicamente relevantes de segurança e eficácia em pacientes tratados com isavuconazol,
voriconazol ou posaconazol, observou-se que os pacientes tratados com isavuconazol
apresentaram menor incidência de prolongamento do QT, em comparação com aqueles tratados
com voriconazol ou posaconazol (69).
A administração de medicamentos antiarrítmicos em vários estudos tem sido associada
ao risco de TdP (70 - 73).
Segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), dentre os 20
medicamentos mais comumente relatados em associação com a ocorrência de TdP entre 1983
e 1999 destacaram-se os antiarrítmicos sotalol, amiodarona e quinidina (70).
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Com objetivo de avaliar se o prolongamento do intervalo QT induzido por
medicamentos antiarrítmicos afeta a função ventricular esquerda, realizou-se um estudo
transversal. Foi observado um intervalo QT corrigido significativamente prolongado apenas
após administração de sotalol ou amiodarona (71).
A TdP associada ao tratamento com amiodarona crônica pode ocorrer quando a
amiodarona é co-administrada com medicamentos que potencialmente podem prolongar o
intervalo QT. Em estudo retrospectivo envolvendo pacientes idosos internados em UTI, com
idade média de 73,5 anos, identificou-se que os medicamentos interagentes relacionados ao
desfecho TdP foram loratadina, atenolol e trazodona. O nível sérico de potássio estava abaixo
do nível da normalidade em 50% deles (72).
Em um relato de caso da co-administração de fluoxetina com amiodarona, combinação
que é conhecida por prolongar o intervalo QTc, houve aumento na exposição à fluoxetina
levando a um risco aumentado de TdP em paciente frágil com anomalias cardíacas (73).
A administração de antibióticos em vários estudos tem sido associada ao aumento de
risco para TdP

(74 - 77)

.

Antibióticos macrolídeos e fluoroquinolonas podem influenciar o ritmo cardíaco, de
modo que há necessidade de cautela na prescrição desses medicamentos a pacientes com fatores
de risco cardiovascular ocultos. Embora essas reações adversas pareçam não serem comuns,
elas têm um impacto notável na prática clínica devido ao grande número de indivíduos
expostos. Em estudo retrospectivo que avaliou relatos de reações adversas a medicamentos
(RAM) com o uso de antibióticos macrolídeos e fluoroquinolonas, observou-se 6810 relatórios
de RAM: 62% deles eram graves e 35% eram do sexo feminino. Antibióticos mais
frequentemente relatados em “Distúrbios cardíacos” foram azitromicina (375 notificações) e
claritromicina (302) para macrolídeos e levofloxacina (470) e moxifloxacina (391) para
fluoroquinolonas (78).
O uso de antibióticos pode aumentar a probabilidade de ocorrência de IMP QT. Em
estudo clínico randomizado, cujo objetivo foi verificar se o tratamento combinado com
claritromicina e cisaprida leva a alterações farmacocinéticas e aumento do intervalo QT, a
combinação de cisaprida e claritromicina causou um aumento médio do intervalo QT de 25
milissegundos acima dos valores de pré-tratamento e aumentos de 3 vezes nas concentrações
de cisaprida (74).
Existem evidências que o uso de antibióticos (macrolídeos e fluoroquinolonas)
contribuem para o prolongamento do intervalo QT. A azitromicina pode prolongar o intervalo
QT e, em casos raros, precipitar a TdP

(75)

. Em estudo de coorte, os pacientes em uso de

Revisão da Literatura 29
Sandro Ritz Alves Bezerra

azitromicina foram comparados com aqueles que não tomaram antibióticos. Houve um risco
aumentado de morte cardiovascular em quase três vezes e morte por qualquer causa em quase
duas vezes no grupo exposto ao antibiótico

(79)

.

Em estudo de coorte de base populacional, para verificar o risco de arritmias cardíacas
decorrentes do uso de antibióticos quinolona, a moxifloxacina foi associada a um aumento de
1,87 vezes no risco de arritmia ventricular grave em comparação com a cefoxitina (76).
Em estudo transversal, cujo objetivo foi analisar as IMs decorrentes da administração
concomitante de antibióticos macrolídeos e quinolonas, observou-se uso concomitante de
medicamentos prolongadores do intervalo QT em 38,7% dos casos. Claritromicina /
eritromicina + atorvastatina foi a IMP QT mais prevalente (77).
A administração de antieméticos em vários estudos tem sido associada a um risco
aumentado para TdP (80 - 81).
Em estudo clínico randomizado com dezesseis voluntários saudáveis evidenciou-se que
o uso do antiemético droperidol, assim como a ondansetrona, isolados ou em combinação,
induzem um prolongamento significativo do intervalo QTc. No entanto, a combinação de
ambos não aumentou significativamente o prolongamento do QTc em comparação com o
aumento induzido pelo droperidol sozinho

(81)

.

Em estudo observacional prospectivo americano, cujo objetivo foi avaliar os efeitos do
ondansetrona no intervalo QTc médio após a primeira dose em pacientes internados em uma
UTI, foram incluídos quarenta pacientes hospitalizados admitidos por insuficiência cardíaca ou
síndromes coronárias agudas com um ou mais fatores de risco para TdP e pedido de
ondansetrona por via intravenosa 4 mg. Observou-se que, quando usado em pacientes com
doença cardiovascular, com um ou mais fatores de risco para TdP, a ondansetrona pode
aumentar significativamente o intervalo QT por até 120 minutos após a administração (80).
O uso de analgésicos opioides em vários estudos tem sido associado a um risco
aumentado para TdP (82 - 85).
O uso de opioides aumenta o risco para ocorrência de IMP QT. Em estudo que envolveu
homens e mulheres saudáveis, foi verificado se o tratamento concomitante de nefazodona, em
dose terapêutica, aumenta a exposição à terfenadina e à carboxiterfenadina. Esta exposição
aumentada está associada ao prolongamento marcado do intervalo QT, que está correlacionado
com a concentração plasmática de terfenadina. A administração concomitante de nefazodona
com terfenadina em indivíduos predispostos à arritmia foi associada ao prolongamento do
intervalo QT e a TdP (82).
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Em estudo com pacientes queimados, nos quais houve utilização de opioide, o
prolongamento do intervalo QTc foi associado ao aumento da dose de metadona e resultou em
uma maior taxa de eventos cardíacos (83).
Em estudo observacional prospectivo, com o objetivo de determinar o efeito do início
da metadona no intervalo QT em pacientes com dor oncológica, observou-se que antes do início
da metadona, 28% dos pacientes apresentavam prolongamento do intervalo QT. O aumento
clinicamente significativo, acima de 500 milissegundos, ocorreu em apenas 1,6% dos pacientes
na segunda semana do estudo e em nenhum paciente nas semanas 4 e 8. O prolongamento do
intervalo QT foi mais frequente entre os pacientes com intervalo QT basal aumentado

(84)

.

Estudo de coorte prospectiva argentino, com objetivo de avaliar a frequência e os fatores
de risco para prolongamento do intervalo QT induzido por dextropropoxifeno no contexto
clínico, noventa e dois pacientes com indicação de uso deste medicamento para fins analgésicos
foram incluídos. Os autores não observaram relação entre dextropropoxifeno e prolongamento
do intervalo QTc nas doses terapêuticas utilizadas. Observou-se que não houve casos de QTc>
500 milissegundos, entretanto oito pacientes apresentaram QTc> 30 milissegundos e um
paciente com QTc> 60 milissegundos. Nenhum paciente apresentou arritmia durante o estudo
(85)

.
A administração de medicamentos antidepressivos em vários estudos é apontada como

um fator de risco aumentado para TdP (57, 86).
Um estudo de caso-controle sueco, cujo objetivo foi examinar o risco de mortalidade
associado ao uso de antidepressivos e antipsicóticos classificados com risco de TdP em idosos
com 65 anos ou mais que morreram fora do hospital de 2008 a 2013 (n = 286.092) e controles
pareados (n = 1.430.460). A associação entre prescrição de antidepressivos e antipsicóticos com
vários riscos de TdP de acordo com o CredibleMeds (www.crediblemeds.org) e a mortalidade
por todas as causas foi estudada por meio de regressão logística multivariada ajustada para
comorbidade e vários outros fatores de confusão. Observou-se que o uso de antidepressivos
classificados com “Risco conhecido” ou “Risco possível” de TdP estiveram associados a maior
risco ajustado de mortalidade em comparação com antidepressivos classificados com “Risco
condicional” de TdP ou sem classificação de risco para TdP. Os antipsicóticos classificados
com “Risco conhecido” de TdP foram associados a maior risco do que os antipsicóticos com
“Risco possível” ou sem classificação de risco TdP. Os autores concluem que o sistema
CredibleMeds previu risco de mortalidade associado a medicamentos em idosos na classe de
risco. Entre os antipsicóticos, o haloperidol e os antidepressivos, mirtazapina e citalopram,
foram associados a maiores riscos. Os resultados sugerem que os riscos de TdP com

Revisão da Literatura 31
Sandro Ritz Alves Bezerra

antidepressivos e antipsicóticos devem ser levados em consideração ao prescrever
medicamentos para idosos (57).
Em estudo que envolveu pacientes com média de idade de 56,2 anos, a maioria mulheres
(73%), cujo objetivo foi investigar os relatos de prolongamento do intervalo QT com Inibidores
Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) em dois bancos de dados de farmacovigilância,
observou-se que 855 notificações foram identificadas. Entre elas, 172 (20,1%) foram associadas
ao escitalopram; 299 (35,0%), para citalopram; 186 (21,8%), para fluoxetina; 94 (11,0%), para
sertralina; 66 (7,7%), para paroxetina; e 38 (4,4%), para fluvoxamina. Um valor da razão de
chances significativo (maior que 1) foi observado apenas para citalopram (3,35 IC95% [2,903,87]) ou escitalopram (2,50 [2,11-2,95 indicando que o prolongamento do intervalo QT não é
um efeito de classe dos ISRS (86).
No contexto clínico, especialmente em UTI, vários destes medicamentos prolongadores
do intervalo QT são coadministrados, muitas vezes, como parte do regime terapêutico, fato que
pode incorrer na precipitação de IMP, que estão implicadas na ocorrência da ALQTS. Diante
disso, os riscos para desfechos negativos, podem ser maiores, especialmente em pacientes
idosos, gravemente enfermos (87 - 88).

3.2 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: DEFINIÇÃO, MECANISMOS E
CLASSIFICAÇÃO
Interações Medicamentosas Potenciais (IMP) expressam a possibilidade teórica de uma
dada interação medicamentosa ocasionar uma manifestação clínica (1).
As consequências adversas das IMP são entendidas como um tipo de erro médico.
Assim, os eventos decorrentes de exposição às IMP são entendidos como eventos adversos
potencialmente evitáveis. Os desfechos adversos podem impactar vários órgãos ou sistemas
como, por exemplo, o sistema cardiovascular, causando prolongamento do intervalo QT,
arritmias cardíacas, bradicardia, hipertensão, hipotensão e, nos casos mais graves, o óbito (90).
IMP do tipo Farmacocinéticas (FK) ou Farmacodinâmicas (FD) podem ocorrer
decorrentes da administração de medicamentos em geral. As IMP tanto farmacocinéticas como
as farmacodinâmicas, prolongadoras do intervalo QT colocam os pacientes em risco de
desenvolvimento da TdP (1, 57, 89, 91).
As IM FK ocorrem quando há impacto em alguma das etapas do processo
Farmacocinético - Absorção, Distribuição, Metabolismo ou Eliminação dos medicamentos.
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As IM FD ocorrem quando há competição pelos sítios de ligação em proteínas transportadoras
ou em receptores localizados em órgãos alvo, ou ainda, no caso em que haja sobreposição de
efeitos farmacológicos ou reações adversas (92).
Algumas características farmacológicas predispõem a ocorrência de IMP QT
farmacocinéticas. Interações no processo de absorção, e um modo geral, podem ocorrer quando
medicamentos são administrados por via oral (particularmente), mas também pode ocorrer por
outras vias de administração, como a via tópica, respiratória ou sublingual, ocorrendo por
mudanças, como por exemplo, no pH gástrico, na velocidade do esvaziamento estomacal.
Alguns medicamentos alteram o pH gástrico e podem aumentar o esvaziamento gástrico e
aumentar a absorção de medicamentos. Quando isso ocorre com medicamentos prolongadores
do intervalo QT, há aumento dos riscos para eventos cardíacos adversos (93).
IMP QT farmacocinéticas podem ocorrer na fase da distribuição. Dessa forma,
medicamentos prolongadores do intervalo QT como a amiodarona e a clorpromazina, que
apresentam alta ligação às proteínas plasmáticas, podem ser deslocados por outros
medicamentos do seu sítio de ligação, aumentando a fração livre do medicamento prolongador
do intervalo QT, aumentando o risco de TdP (93).
Ainda com relação às IMP QT farmacocinéticas, alterações no processo de
metabolismo dos medicamentos são passíveis de ocorrência. Os medicamentos envolvidos no
processo de IMP Farmacocinéticas no processo do metabolismo podem ter dois papéis, a
saber: o medicamento precipitante, cuja ação consiste na indução ou inibição enzimática do
metabolismo hepático do segundo medicamento, designado medicamento objeto, aquele que
sofre a ação do medicamento precipitante no processo de IM, o qual tem seu metabolismo
induzido ou inibido (61).
As IMP podem ser explicadas por alterações nas enzimas metabólicas que estão
presentes principalmente no fígado, mas também em outros tecidos extra-hepáticos. Muitas
IMP QT farmacocinéticas são devidas a ação metabólica das enzimas hepáticas do citocromo
P450, sendo afetadas pela administração prévia ou concomitante de outros medicamentos.
A inibição enzimática diminui o número de enzimas responsáveis pelo metabolismo
dos medicamentos. Desta maneira, a fração de medicamento livre, biodisponível, é maior,
podendo gerar aumento na eficácia terapêutica e também aumento no padrão de reações
adversas. A indução enzimática atua aumentando a quantidade de enzimas responsáveis pelo
metabolismo dos medicamentos, diminuindo, desta maneira, a quantidade de fração livre do
medicamento e, com isso, podendo gerar diminuição dos efeitos ou ineficácia terapêutica

(94)

.
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A ação no CYP450 está relacionada com maior ocorrência de Eventos Adversos como
intoxicação ou ineficácia terapêutica relacionados a exposição às IMP QT (95).
A família de enzimas do citocromo P450 tem sido implicada em um grande número de
IMP evitáveis. Oito membros da superfamília do citocromo P450 são responsáveis pelo
metabolismo da maioria dos medicamentos. O conhecimento dos substratos, inibidores e
indutores dessas enzimas ajuda a prever IM clinicamente significativas. Das mais de 30
isoenzimas humanas identificadas até o momento, as principais responsáveis pelo metabolismo
de medicamentos incluem: CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4, CYP2D6,
CYP2E1 e CYP2B6 (96 - 97). Alguns exemplos de medicamentos prolongadores do intervalo QT
em função das vias metabólicas como substratos, indutores ou inibidores do CYP450 podem
ser vistos no Quadro 1.
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Quadro 1 - Exemplos de medicamentos prolongadores do intervalo QT em função das vias metabólicas como substratos, indutores ou inibidores
do CYP450.
Medicamentos /

CYP1A2

CYP2A6

CYP2C8/9

CYP2C19

CYP3A4

CYP2D6

CYP2E1

CYP2B6

Substrato (fraco)

-

Substrato (forte)

Substrato (fraco)

-

-

-

-

Inibidor (forte)

Inibidor (moderado)

Inibidor (moderado)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Substrato (fraco)

Substrato (fraco)

Substrato (fraco)

Substrato (forte)

-

Substrato (fraco)

Inibidor (fraco)

-

Inibidor (fraco)

Inibidor (fraco)

-

Inibidor (fraco)

Inibidor (fraco)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inibidor (forte)

-

-

-

Inibidor (fraco)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Substrato (forte)

-

-

-

Inibidor (fraco)

-

-

-

Inibidor (forte)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Substrato (fraco)

-

-

-

Substrato (fraco)

Substrato (forte)

-

-

-

-

-

-

-

Inibidor (forte)

Inibidor (fraco)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vias Metabólicas
Amiodarona

Amitriptilina

Ciprofloxacina

Claritromicina

Clorpromazina

Fonte: Kenneth A. Bachmann, Interações Medicamentosas: o novo padrão de interações medicamentosas e fitoterápicos 2ª Edição, Barueri Ed. Manole, 2006 (98).
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As IMP farmacocinéticas relacionadas com o processo de eliminação dos
medicamentos encontram-se relacionadas as alterações da capacidade de filtração glomerular,
secreção e reabsorção no túbulo renal. Medicamentos nefrotóxicos como, por exemplo, os
antibióticos quinolonas e aminoglicosídeos, podem particularmente impactar o processo de
eliminação de medicamentos por diminuição da capacidade de eliminação. Quando isto ocorre
com medicamentos prolongadores do intervalo QT, o risco para TdP é aumentado

(93)

.

A somatória dos efeitos e / ou reações adversas de dois medicamentos constitui-se em
uma IM do tipo farmacodinâmica (FD). Assim, a utilização conjunta de dois ou mais
medicamentos prolongadores do Intervalo QT gera uma IMP QT FD

(61).

IMP QT FD são

aquelas capazes de prolongar o intervalo QT sem que haja mudanças na farmacocinética ou nos
níveis séricos do medicamento objeto (89).
As IMP QT FD resultam em sinergismo quando há combinação de dois ou mais
medicamentos e o resultado clínico da combinação é maior que os efeitos isolados de cada
agente. A associação de medicamentos capazes de prolongar o intervalo QT, como antibióticos
quinolona e aminoglicosídeos, por exemplo, pode resultar em sinergismo e aumento de risco
para TdP (89).
O tempo de início de IMP é uma variável que auxilia os profissionais de saúde a
determinar a urgência na conduta do atendimento, introduzindo, sempre que necessário,
medidas preventivas para os desfechos clínicos decorrentes da exposição. O tempo de início
pode ser “Rápido” ou “Lento”. IMP com tempo de início “Rápido” são aquelas cujos impactos
clínicos decorrentes a exposição são evidenciados dentro de 24 horas. IMP com início de ação
“Lento” são aquelas cujo impacto clínico poderá ser observado após 24 horas, podendo ser dias
ou semanas após a exposição (99).
De acordo com o DRUGREAX® da base de dados do Micromedex, IMP QT são
classificadas com nível de gravidade “Maior” ou “Contraindicada”. IMP QT “Maior” são
aquelas interações que podem ameaçar a vida do paciente e requerem intervenção médica para
prevenir ou reduzir efeitos adversos importantes. IMP QT “Contraindicada” referem-se a
medicamentos que não podem ser administrados concomitantemente. Neste caso, o
monitoramento imediato para sinais e sintomas relacionados ao risco de TdP é necessário

(99)

.

O nível de evidência (qualidade da documentação) determina o grau de confiança da
informação relativa ao impacto clínico decorrente da exposição às IMP de qualquer tipo,
incluindo as Prolongadoras do intervalo QT. Deste modo, a evidência das IM é classificado
como “Excelente”, “Bom”, “Fraco”, “Pobre” ou “Improvável”.
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Nível de evidência “Excelente” se refere à interações em que estudos controlados
estabeleceram claramente a existência da interação. Nível de evidência “Bom” se reporta à
documentação que sugere fortemente que a interação existe, mas que ainda não há estudos bem
controlados. Nível de evidência “Fraco” designa interações em que a documentação disponível
seja pobre, mas as considerações farmacológicas levam os clínicos a suspeitar que a interação
existe, ou a documentação é boa para um medicamento farmacologicamente semelhante. Nível
de evidência “Pobre” indica interações cuja documentação seja pobre, como relatos de casos
limitados, mas o conflito clínico é teoricamente possível. Nível de evidência “Improvável”
aponta interações cuja documentação seja pobre e careça de uma base farmacológica sólida (99).

3.3 EPIDEMIOLOGIA DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
PROLONGADORAS DO INTERVALO QT
As IMP QT ocorrem em diferentes cenários de cuidado

(34, 49, 81, 91, 100 - 120)

.

Em estudo experimental, conduzido em cenário de cardiologia, envolvendo seis
voluntários saudáveis (quatro homens e duas mulheres, com idade entre 24 e 35 anos) apenas
dois voluntários chegaram ao final do estudo, devido ao prolongamento excessivo do intervalo
QT decorrente da interação entre o cetoconazol e a terfenadina (100).
O uso de dois ou mais medicamentos prolongadores do intervalo QT (101) bem como a
utilização de medicamentos metabolizados pelo sistema enzimático do CYP450 (102), são fatores
que contribuem para a ocorrência de IMP prolongadoras do intervalo QT que, em última
análise, potencializam um risco já existente a partir da utilização individual de medicamentos
para ocorrência da ALQTS (49).
Estudo conduzido em ambiente ambulatorial mostra que aproximadamente 16,5 milhões
de consultas médicas ocorrem anualmente. Destas, 15,0% resultam em prescrição de um
medicamento prolongador do intervalo QT, sendo 1,7 milhão (1,6%) envolvendo múltiplas
prescrições. Difenidramina, azitromicina e ondansetrona foram os mais frequentemente
implicados (46,1% dos casos). A combinação mais comumente prescrita foi a difenidramina e
a famotidina, ambos medicamentos prolongadores do intervalo QT disponíveis sem receita
médica (103).
Em estudo observacional conduzido em cenário de cardiologia, objetivando investigar
uma melhoraria na identificação de pacientes em risco de desenvolver TdP devido a
combinações de medicamentos que prolonguem o intervalo QT, as IM mais importantes
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envolveram o uso de antipsicóticos, antiarrítmicos e imunossupressores (amiodarona +
haloperidol; haloperidol + tacrolimus) (104).
Em estudo conduzido com pacientes internados em clínica médica observou-se um
aumento estatisticamente significativo do risco de parada cardíaca em pacientes que receberam
medicamentos prolongadores do intervalo QT. O risco foi mais pronunciado em pacientes que
receberam mais de um medicamento prolongador do QT simultaneamente (IMP QT FD) e
pacientes em uso concomitante de medicamentos com potencial de interação farmacocinética
(91)

.
Em oncologia, existe alta prevalência de uso de medicamentos que prolongam o

intervalo QT. Uma proporção substancial de indivíduos com câncer de pulmão recebe
medicação que prolonga o intervalo QT. Em 28,4% dos casos, houve prescrição de um
medicamento prolongador do intervalo QT. Em 7,3% foram prescritos dois medicamentos
simultâneos (105).
IMP QT foram relatadas em oncologia. Em estudo, cujo objetivo foi obter informações
sobre a prevalência de IMP potencialmente significativas envolvendo agentes antineoplásicos
orais, as consequências clínicas comuns foram aumento do risco de prolongamento do intervalo
QT (36,7%), eficácia reduzida de agentes antineoplásicos (30,4%) e aumento da toxicidade de
agentes antineoplásicos (8,0%). Neste estudo, a IMP mais prevalente foi a IMP QT entre
claritromicina e tamoxifeno 301 (87.2%) (106).
Em um estudo de coorte holandês, realizado com 100 pacientes do sexo feminino com
câncer de mama, foi avaliado o impacto no prolongamento do intervalo QT de IMP QT entre o
tamoxifeno e antidepressivos ISRS. O intervalo QTc médio foi 12,4 milissegundos a mais
quando o tamoxifeno foi administrado concomitantemente com um ISRS (IC 95%: 1,8–23,1
milissegundos; p=0,023). O prolongamento do intervalo QTc foi particularmente pronunciado
para a paroxetina (17,2 milissegundos; IC95%: 1,4-33,0 milissegundos; p = 0,04), escitalopram
(12,5 ms; IC95%: 4,4-20,6 milissegundos; p<0,01) e citalopram (20,7 milissegundos; IC 95%:
0,7-40,7 milissegundos; p=0,047) (107).
Em pacientes hematológicos, a terapia de fluoroquinolonas combinada com
antifúngicos azóis é utilizada para profilaxia e tratamento de infecção. Ambas as classes
terapêuticas estão implicadas como fatores de risco para prolongamento QT. Os pares de
medicamentos mais importantes envolvidos no prolongamento do intervalo QT em estudo
observacional foram levofloxacina + voriconazol (53.1%) e levofloxacina + fluconazol (39.4%)
(108)

.
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Em estudo observacional envolvendo 600 pacientes psiquiátricos, foram relatados 406
pares de medicamentos interagentes. As IMP QT de maior importância foram: escitalopram +
olanzapina, haloperidol + zuclopentixol, olanzapina + zuclopentixol, fluoxetina + olanzapina e
haloperidol + risperidona (34).
Em estudo epidemiológico turco envolvendo 240 pacientes esquizofrênicos internados
ou em atendimento ambulatorial, observou-se que o número médio de IM foi de 1,90 ± 2,04
(min 1-max 10). Entre os impactos clínicos decorrentes das IMP, os três primeiros foram risco
de efeitos colaterais anticolinérgicos, risco no SNC ou depressão respiratória e risco de
prolongamento do intervalo QT (n=61 (14.6%). As IMP QT foram: 12 (28.5%) citalopram com
quetiapina /flufenazina/ paliperidona /risperidona /pimozida /haloperidol; 10 (23.8%)
ziprasidona com risperidona /quetiapina/ pimozida/ clorpromazina; 9 (21.4%) quetiapina com
lítio/ flufenazina/ haloperidol/ pimozida; 8 (19%) clozapina com risperidona/ quetiapina/
haloperidol /aripiprazol /flufenazina; 3 (7.1%) haloperidol com lítio/ clorpromazina/
flufenazina; 11 (26.2%) IMP Contraindicada (10 interações com ziprasidona,1 quetiapinapimozida) (109).
Em um estudo observacional retrospectivo que envolveu 872 pacientes psiquiátricos,
em que o objetivo foi analisar características da população, perfis metabólicos, farmacoterapia
potencialmente interagindo e eventos adversos relacionados em antipsicóticos de segunda
geração, observou-se que a quetiapina e os inibidores do CYP3A4 foram associados a um
intervalo QTc aumentado (463 milissegundos) sob terapia combinada de quetiapina com
voriconazol. A clozapina e medicamentos com potencial alto e moderado de prolongamento do
QTc foram associados a QTc anormal (477 milissegundos) sob terapia combinada de clozapina
com quetiapina, sertindol, lítio, amitriptilina e ciprofloxacina. A risperidona e os medicamentos
com potencial alto e moderado de prolongamento do QTc foram associados a QTc anormal
(487 milissegundos) e extra-sístoles supraventriculares sintomáticas em terapia com risperidona
5 h após a administração intravenosa de ondansetrona, com QTc normal (435 milissegundos)
após a interrupção da ondansetrona (110).
Em um estudo observacional transversal prospectivo realizado na Índia, que abrangeu
1326 pacientes em unidades de internação psiquiátrica, 917 IMP QT foram observadas. A
prevalência de IMP QT foi de 47,9%. Dentre os expostos às IMP QT 36.8% faziam uso de
medicamentos com “Risco conhecido” para TdP de acordo com o CredibleMeds (111).
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Em um estudo transversal no Reino Unido com pacientes HIV positivos, observou-se
que 81% usava um medicamento que poderia prolongar o intervalo QT e 39% foi exposto a
IMP QT (112).
Em um estudo de coorte desenvolvido na Suíça, 170 pacientes em uso de ciprofloxacina
+ fluconazol, houve uma prevalência de 4,7% de intervalo QT prolongado para usuários desta
associação de medicamentos. Apenas dois pacientes com um intervalo QT acima de 500
milissegundos e nenhuma TdP foi observada (113).
Em um estudo de coorte retrospectivo conduzido nos EUA, em ambiente ambulatorial,
que envolveu 4.825.345 indivíduos, 22,8% com prescrições de ao menos um medicamento que
prolonga o intervalo QT, observou-se uma prevalência de 9,4% para IMP QT. Vinte e dois por
cento dos indivíduos com IMP QT tinham 65 anos ou mais, 74% eram mulheres.
Antidepressivos estavam envolvidos em quase a metade dos casos (114).
Em um estudo observacional suíço, cujos objetivos foram determinar a prevalência de
prolongamento do intervalo QT em pacientes hospitalizados e identificar os determinantes
dessa condição, observou-se que os preditores foram doença hepática (OR 2,9, IC 95%: 1,55,6), hipocalemia (OR 3,3, IC 95%: 1,9-5,6) utilização de 1 medicamento prolongador do
intervalo QT na admissão (OR 1,7, IC95%: 1,1-2,6). No geral, 50,8% dos pacientes com
prolongamento do intervalo QTc receberam medicamentos adicionais que prolongam o
intervalo QTc durante a hospitalização

(115)

.

Em uma série de casos envolvendo 10 pacientes com uso de metadona, durante 3 anos
(2000 a 2002) no Hospital Universitário de Genebra na Suíça, observou-se que três pacientes
apresentaram TdP, dois apresentaram taquicardia ventricular. IM FK ou FD com probabilidade
de aumentar efeitos adversos cardíacos da metadona estavam presentes em nove pacientes.
Como o metabolismo hepático da metadona é principalmente mediado pelo CYP3A4, foi
assumida uma interação farmacocinética com o uso de inibidores como claritromicina,
fluconazol, indinavir, nifedipina, ritonavir e valproato. Suspeita-se de interação cardíaca
farmacodinâmica com medicamentos concomitantes descritos como prolongadores do intervalo
QT: clorprotixeno, citalopram, claritromicina, cocaína, cotrimoxazol, efavirenz, fluconazol,
mianserina, olanzapina e sertralina (116).
No entanto, nem todos os achados da literatura corroboram as IMP na geração de
desfechos negativos. Em um estudo clínico prospectivo, cruzado, duplo-cego, randomizado e
controlado por placebo, foram examinados os efeitos do droperidol e ondansetron isoladamente
ou em combinação na duração do intervalo QT em voluntários saudáveis. O uso de droperidol
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tem sido associado ao prolongamento do intervalo QT, TdP e outras arritmias graves e morte
súbita. A administração simultânea de agentes conhecidos por aumentar o intervalo QT pode
aumentar o risco de ALQTS. Os pesquisadores concluíram que cada medicamento sozinho e
em combinação induziu um prolongamento acentuado do intervalo QTc, mas a combinação não
aumentou o prolongamento do QTc em comparação com o induzido pelo droperidol
isoladamente (81).
Em um estudo clínico japonês, com dez voluntários jovens saudáveis do sexo
masculino, a administração concomitante de eritromicina e mosaprida resultou em um aumento
de 1,6 vezes na concentração máxima da mosaprida e no prolongamento de T1/2 (tempo gasto
necessário para que a quantidade de medicamento se reduza à metade) de 1,6 a 2,4 horas,
indicando a inibição do metabolismo da mosaprida. No entanto, não houve diferenças
significativas no intervalo QT e QTc entre mosaprida sozinho e uso concomitante com
eritromicina (117).
Em um estudo observacional belga em hospitais psiquiátricos, cujo objetivo foi
investigar o impacto do início de um medicamento prolongador de QT adicional no intervalo
QTc, observou-se que apenas um número limitado de pacientes desenvolveu um intervalo QTc
prolongado após o início de um medicamento adicional que prolonga o QTc. Cento e cinquenta
e dois pacientes (44,7% mulheres; idade média, 44 [DP, 17] anos) foram incluídos e receberam
um medicamento adicional que prolonga o QTc. Houve uma pequena, mas significativa
diferença (p=0,032) no intervalo QTc médio entre a linha de base (409,1 [DP, 21,8]
milissegundos) e o acompanhamento (411,8 [DP, 21,7] milissegundos). Três pacientes
desenvolveram um intervalo QTc prolongado no eletrocardiograma (QTc, ≥450 [homens] / 470
[mulheres] milissegundos); 8 pacientes tiveram um acréscimo no intervalo QTc de 30
milissegundos ou mais. Não foram identificados casos de TdP ou morte cardíaca súbita (118).
Em um estudo retrospectivo observacional inglês, 46 pacientes com média de idade de
63.2 anos, composto por 65,2% de homens em uso concomitante de amiodarona e voriconazol,
observou-se uma alteração média no intervalo QT corrigido (QTc) de 49,0 milissegundos, com
17 (37,0%) tendo uma elevação no intervalo QTc de 60 milissegundos suscitando
acompanhamento. Na análise multivariada, a baixa concentração sérica de potássio e uso
concomitante de medicamentos de “Risco possível” de acordo com o CredibleMeds foram
associados a um intervalo QTc a partir de 500 milissegundos. Os autores concluem que a
terapêutica concomitante de amiodarona com voriconazol prolongou significativamente o
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intervalo QTc para um grau superior ao da monoterapia, sem que, no entanto, fossem
observados eventos cardíacos clinicamente significativos (119).
Em um estudo observacional retrospectivo americano que envolveu 49 pacientes
hospitalizados com uso simultâneo de amiodarona com haloperidol, nenhuma associação
aparente foi detectada entre intervalos QTc mais longos e um número aumentado de
medicamentos prolongadores do intervalo QT concomitantes. Os autores concluem que foi
observado um prolongamento pequeno e potencialmente significativo do intervalo QTc, mas
não a arritmia ventricular em pacientes adultos que receberam uma administração conjunta de
amiodarona e haloperidol em um hospital de ensino terciário de referência (120).
Pacientes idosos, gravemente enfermos, internados em UTI e expostos à terapia
farmacológica complexa são, um grupo de risco para desfechos cardíacos negativos (2, 7, 88, 91).
Estes pacientes estão propensos à ocorrência de IMP devido aos numerosos
medicamentos que recebem, bem como em função de déficits fisiológicos. Diante disto, é
importante saber não apenas quais medicamentos são implicados no prolongamento do
intervalo QT, mas também quais Interações Medicamentosas podem aumentar o risco

(7)

.

A ocorrência de IMP potencializa os riscos do prolongamento do intervalo QT, fator
desencadeante da geração da TdP por predispor ao aumento das concentrações plasmáticas de
medicamentos prolongadores do intervalo QT (IMP QT FK), pela sobreposição de reações
adversas (IMP QT FD), ou ambos. Assim, é indispensável que pacientes de alto risco sejam
identificados e suficientemente monitorados, para que as IMP QT sejam prevenidas, de modo
a evitar a ocorrência de óbitos hospitalares (88, 91).
Em estudo desenvolvido em UTI cardíaca, as IMP foram relacionadas como causa
significativa de prolongamento do intervalo QT, em que foi observada uma prevalência de 37%
de IMP QT. Quarenta e três por cento e 47% dos pacientes apresentaram 133 e 179 IMP QT
FD e FK respectivamente. Neste estudo, utilizou-se a DIPS (Drug Interaction Probability
Scale). Esta escala classifica os desfechos relacionados a IMP em categorias como “definida”,
“provável”, “possível” e “duvidosa”. Dentre os 187 do grupo exposto, 164 (87.7%) com ao
menos uma IMP QT (Farmacocinética) e 153 (81.8%) com ao menos uma IMP QT
(Farmacodinâmica). A relação de causalidade para os pacientes do grupo IMP QT FK foi
“possível” em 94,8% dos casos (n=73). A relação de causalidade para os pacientes do grupo
IMP QT FD foi “possível” em 93,9% dos casos (n=62) (2).
Os dados de prevalência das IMP QT nos estudos conduzidos em UTI variam entre
10,7%

(4, 10, 39, 88, 121 - 125)

e 37%

(2).

As IMP QT fluconazol + amiodarona, fluconazol +
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ondansetrona, fluconazol + ritonavir e metronidazol + amiodarona representaram 37,5% das
combinações com maior gravidade (88).
Em estudo observacional conduzido em UTI, a administração concomitante de
medicamentos que prolongam o intervalo QT ocorreu em 18,6% dos pacientes. Esses pacientes
apresentaram maior taxa de mortalidade e maior tempo de permanência na UTI, em comparação
aos pacientes que não receberam medicamentos prolongadores do intervalo QT administrados
ao mesmo tempo. A coadministração de amiodarona com antibióticos, haloperidol com
antibióticos e haloperidol com amiodarona compreendeu 15,2%, 13,7% e 9,4% de todos os
agentes administrados conjuntamente, respectivamente (39).
Em UTI pediátrica, IMP com risco de vida podem se desenvolver em pacientes
pediátricos hospitalizados. Os resultados mais frequentes das IMP clinicamente importantes
foram o prolongamento do intervalo QTc relacionado à combinação de domperidona (14,2%)
e ondansetrona (5,7%) com outros agentes prolongadores do QTc (difenidramina, salbutamol,
tizanidina e azitromicina). O s autores afirmam que evitar estas combinações e monitoramento
rigoroso podem impedir as consequências dessas IM (124 - 125).
No Brasil, um estudo mostrou que as IMP QT representaram 18% do total das interações
medicamentosas detectadas em UTI (4).
Com o objetivo de avaliar a relação entre IMP QT em pacientes internados em uma UTI,
conduziu-se um estudo transversal brasileiro. Nos pacientes expostos a medicamentos
associados ao intervalo QTc prolongado nas 24 horas anteriores à admissão na UTI, as IMP QT
FD foram associadas ao aumento do risco de prolongamento do QT. Dentre os pacientes, 45
(15,9%) apresentaram 65 IMP QT, com predomínio do tipo FD (66,1%). O risco do aumento
do intervalo QT associou-se a pressão arterial sistólica mais baixa, em hipocalemia, em não
diabéticos e com maior número de medicamentos. IMP QT FK sozinhas não afetaram o
intervalo QT, mas IMP QT FD aumentaram QT na média em 28,4 milissegundos. As IMP QT
FD foram: 23,3%; n=10 metoclopramida + ondansetrona; 11,6%; n=5 metoclopramida +
amiodarona; 9,3%; n=4 ondansetrona + ciprofloxacina; 9.3%; n=4 ondansetrona + amiodarona.
As IMP QT FK foram: 18,2%; n=4 metronidazol + ondansetrona; 18.2%; n=4 metronidazol +
metoclopramida; 9.1%; n=2 metronidazol + ciprofloxacina (10).

3.4 ALQTS EM UTI – EPIDEMIOLOGIA E IMPACTO
Nos estudos conduzidos em UTI, a prevalência de ALQTS variou de 24%, com TdP
representando 6% das paradas cardíacas hospitalares

(138)

a 30%, com 35% dos pacientes
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recebendo medicamentos capazes de prolongar o intervalo QT (19). No Brasil, observou-se uma
prevalência de ALQTS de 27,9% (126).
Os pacientes internados em UTI são particularmente propensos a desenvolver ALQTS
porque recebem vários medicamentos intravenosos diferentes e apresentam vários dos fatores
de risco para a resposta pró arrítmica

(21)

. O prolongamento do intervalo QT em pacientes de

UTI impacta negativamente os dados de mortalidade dos pacientes internados. Desta maneira,
os pacientes de alto risco devem ser monitorados e os de medicamentos que podem causar
ALQTS devem ser utilizados com cautela, da mesma maneira, atenção deve ser dada à
ocorrência de IMP QT devido ao aumento dos riscos para desfechos negativos, como arritmia,
sincope, parada cardíaca e morte súbta (21).
Em uma coorte retrospectiva espanhola, que reuniu dados de pacientes internados em
UTI de 1997 a 2004, foram incluídos 88 casos de ALQTS, dos quais 54,5% correspondiam a
mulheres, com idade entre 15 e 87 anos (média ± DP: 55,8 ± 19,8). Sessenta e cinco deles
(73,9%) apresentaram intervalo QT prolongado no ECG de admissão, enquanto os 23 restantes
(26,1%) o desenvolveram durante a permanência na UTI. Dos 54 pacientes com ALQTS
associada a medicamentos, 34 eram mulheres e 20 homens. Em 21 casos (38,8%), observou-se
o uso de polifarmácia. Alterações em eletrólitos foram observadas em 14 pacientes (15,9%),
sendo a mais frequente hipocalemia, registrada em 9 (10,2%) ocasiões, seguida de hipocalcemia
em 4 (4,5%) e hipomagnesemia em 1 (1, 1%) (127).
No Brasil, em UTI, 18% das IMP identificadas em UTI implicam em cardiotoxicidade,
prolongamento do intervalo QT e parada cardíaca (4).
Em estudo brasileiro, com o objetivo de investigar a prevalência e os fatores de risco da
ALQTS na admissão em uma UTI geral e avaliar o risco de ALQTS associada aos
medicamentos prescritos, conduziu-se um estudo prospectivo observacional do tipo transversal.
Observou-se uma prevalência de ALQTS de 27,9%. Nos pacientes com ALQTS, 70,4%
receberam 1 medicamento prolongador do intervalo QT nas 24 horas anteriores à admissão na
UTI. A bradicardia e o índice de morbidade de Charlson foram fatores de risco independentes
para ALQTS identificados. Os medicamentos haloperidol (OR 4.416), amiodarona (OR 2.509)
e furosemida (OR 1.895) foram associados a ALQTS, além de outro medicamento ainda não
descrito como prolongador de QT, o clopidogrel (OR 2.241)

(126)

.
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3.5 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS POTENCIAIS E A OCORRÊNCIA
DE ÓBITO
Óbito é um evento multifatorial por natureza. A associação deste desfecho com fatores
predisponentes é particularmente difícil em ambiente de UTI, em que, a despeito do grande
aparato de monitoramento, os elementos desencadeantes são multifatoriais em que podem estar
envolvidos fatores intrínsecos aos pacientes, estado fisiológico, idade, a gravidade do quadro,
como também pode sofrer impacto das medidas de cuidado, como no caso da ocorrência de
IMP.
Nesse contexto, alguns estudos desenvolvidos em diferentes cenários buscaram
estabelecer uma relação entre a exposição à IMP e o desfecho óbito. Os dados destes estudos
mostram que os riscos desta exposição são aumentados em pacientes idosos, com a presença de
três ou mais IMP e que o tempo de exposição às interações são fatores independentemente
associados à taxa de mortalidade. Além disso, o alto tempo de permanência internado, altos
índices de comorbidades, com doença cardiovascular, diabetes mellitus, utilização de
antibióticos são relacionados ao desfecho óbito (47, 56, 130 - 133).
Em estudo retrospectivo que investigou a ocorrência de toxicologia positiva em jovens
vítimas de morte súbita cardíaca na Dinamarca, identificou-se uma grande fração do óbitos
apresentando achados toxicológicos positivos pós-morte e uma proporção considerável
exibindo polifarmácia. Os medicamentos mais comuns foram benzodiazepínicos (29%),
opióides (22% - destes, aproximadamente 35% eram metadona) e antidepressivos (17%) - estes
últimos conhecidos por prolongar o intervalo QT. Se as taxas significativamente mais altas de
óbitos entre os casos positivos de toxicologia e polifarmácia são influenciadas pelos resultados
pós-morte de medicamentos é incerto e difícil de provar. No entanto, os achados apontam para
uma possível participação das IMP nas taxas de óbitos (131).
Em um estudo de coorte do Tennessee – EUA, que incluiu 1.249.943 pessoas/ano de
acompanhamento e 0,11% (n=1476) casos de morte súbita confirmada por causas cardíacas, os
inibidores do CYP3A4 usados no estudo foram agentes antifúngicos, nitroimidazol, diltiazem,
verapamil e troleandomicina. Cada um duplica, pelo menos, a área sob a curva de concentração
no tempo de um substrato do CYP3A4. A taxa ajustada de morte súbita por causas cardíacas
foi cinco vezes mais alta entre aqueles que usavam simultaneamente inibidores da CYP3A4 e
eritromicina, medicamento com risco conhecido para TdP (132).
Em uma coorte retrospectiva de base populacional envolvendo pacientes coreanos
medicados com cisaprida em combinação contraindicada de medicamentos, 30,6% com idade
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entre 45 – 64 anos, 60,9% mulheres, observou-se uma prevalência de 3,2% de uso de cisaprida
com medicamentos contraindicados. A associação contraindicada de medicamentos aumentou
o risco de mortalidade por todas as causas em comparação com a prescrição de cisaprida sem
associação contraindicada em 2,63 vezes. Observou-se 1,4% de óbitos no grupo sem as
associações contraindicadas e 3,7% de óbitos no grupo exposto. Observou-se que os usuários
concomitantes eram mais velhos e mais propensos a sofrer de doenças cardíacas do que aqueles
que não receberam associações contraindicadas de medicamentos. Isso pode estar relacionado
ao maior risco de mortalidade nas associações contraindicadas. Para minimizar a possibilidade
erros de interpretação dos dados, foram ajustados os resultados por idade, sexo e comorbidades.
O Risco Relativo global ajustado tornou-se menor que o Risco Relativo bruto, mas
significativamente maior que 1, sugerindo que a interação causada pelo uso de cisaprida com
medicamentos contraindicados possa contribuir para a morte. Também se conduziu uma análise
separada com base na indicação de doença cardíaca e o resultado mostrou que o uso combinado
ainda era um fator de risco em pacientes que não apresentavam doença cardíaca (RR ajustado
1,74; IC 95% 1,25 a 2,44) (133).
Um estudo observacional retrospectivo foi realizado através da revisão dos prontuários
de pacientes com 60 anos ou mais que foram admitidos em um hospital de secundário. O
objetivo foi determinar se há associação entre a presença de IMP e a taxa de mortalidade em
idosos hospitalizados, descrever a frequência de possíveis IMP e caracterizar os medicamentos.
As IMP potenciais foram identificadas através do programa Micromedex®. Foram incluídos
505 pacientes, dentre os quais 62,8% apresentaram pelo menos um tipo de IMP. Observou-se
que a presença de três ou mais IMP e o tempo de exposição à interação foram associados
independentemente à taxa de mortalidade. As IMP QT observadas nesse estudo foram:
eritromicina + antipsicóticos (1,30%; n=12), antidepressivos tricíclicos + antipsicóticos
(1,30%; n=12) e fluconazol + antipsicóticos (1,19%; n=11) (47).
Estudo observacional austríaco retrospectivo de base populacional, que teve como
objetivo caracterizar se o uso concomitante de uma estatina com claritromicina, medicamento
com risco conhecido para TdP, estaria associado a resultados graves em adultos. Observou-se
que entre 28.484 prescrições de claritromicina, 2317 pessoas foram também expostas a
estatinas. A administração concomitante de estatinas metabolizadas pelo CYP3A4 com a
claritromicina foi associada a um aumento de 2,11 vezes no risco de morte ou hospitalização.
Esse efeito foi explicado pela idade, evidência de doença cardiovascular, diabetes mellitus e
utilização de outros antibióticos (130).
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Em um relato de caso, a morte de uma mulher de 27 anos, sem histórico familiar de
morte súbita, que estava tomando dois medicamentos concomitantemente, os quais
potencialmente causam TdP: azitromicina e tizanidina. A paciente possivelmente possuía um
QT longo congênito não diagnosticado que a predispunha ao TdP. Dentre as medidas de
manejo, foi administrado bolus de lidocaína intravenosa, após o qual foram observados breves
episódios de taquicardia ventricular polimórfica e auto terminante. O ECG revelou ritmo sinusal
sem evidência de pré-excitação, sem alterações consistentes com infarto, lesão ou isquemia e
Qtc de 459 milissegundos. O potássio sérico (abaixo da normalidade) foi de 3,1mEq/L,
enquanto os níveis de cálcio e magnésio estavam normais. Um ecocardiograma mostrou função
sistólica ventricular esquerda e direita normal e tamanho ventricular normal (56).
O prolongamento do intervalo QT contribui de forma independente para o risco
cardiovascular. Um prolongamento do intervalo QT acima de 440 milissegundos prevê a
mortalidade entre os homens e entre as mulheres (30) constituindo-se em um marcador para risco
aumentado de doença cardíaca coronariana e mortalidade total em indivíduos com idade a partir
dos 65 anos de idade (32).
Quando a morte súbita cardíaca ocorre sem a posterior realização de autópsia para
identificar uma causa para o óbito, assume-se que o falecimento decorreu de arritmia. No
entanto, a proporção de mortes súbitas por arritmias devidas à TdP não é clara, porque poucos
indivíduos estão sendo monitorados no momento da morte (22).
Em UTI, as taxas de óbitos variam de 22% (135) a 38,6% (134).
Em Unidade de Terapia Intensiva, as IMP QT podem constituir-se em fator de
agravamento dos dados de letalidade, embora seus impactos nos índices de mortalidade ainda
sejam fracamente dimensionados. Os modelos elaborados para predição de risco de óbitos
envolvendo pacientes internados em UTI não consideram a ocorrência de IMP ou o
prolongamento do intervalo QT na composição de seus escores (136 - 137).

Método
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4 MÉTODO
4.1 TIPO E LOCAL DO ESTUDO
Trata-se de uma coorte retrospectiva de idosos internados em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de
São Paulo) localizado no município de São Paulo.
Uma coorte consiste no seguimento de sujeitos que são escolhidos de acordo com a
exposição de interesse e, que são observados, por tempo determinado, quanto a ocorrência de
desfechos de interesse (139).
O estudo foi desenvolvido em oito Unidades de Terapia Intensiva do Instituto Central
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HCFMUSP) a saber: UTI de cirurgia gástrica, cirurgia geral e transplante de fígado; UTI de
queimados; UTI de nefrologia; UTI de clínica médica e pneumologia; UTI de neurologia; UTI
de moléstias infecciosas; UTI PS clínica e UTI PS cirúrgica, as quais totalizaram 85 leitos.
O HCFMUSP é um hospital de alta complexidade, localizado na zona oeste da cidade e
cujos atendimentos são integralmente executados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e pagos
com recursos públicos.
O serviço de Farmácia Clínica é responsável pela avaliação das prescrições médicas que
são digitadas pelos médicos através de sistema informatizado. A Farmácia Clínica avalia as
prescrições médicas nos quesitos posologia, frequência de administração de medicamentos, via
de administração, utilização de antimicrobianos previamente avaliados pela Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), dentre outros. Não há farmacêutico clínico exclusivo
para as UTIs (*1).

4.1.1 Amostra
A amostra foi composta por prontuários de idosos (≥ 60 anos), internados nas UTIs, no
período de 03/09/2012 a 01/12/2012, por um tempo igual ou superior a 24h e que utilizaram
dois ou mais medicamentos. Foram excluídos os prontuários cujos dados estavam incompletos
ou ilegíveis. Foram elegíveis 313 prontuários de idosos.

*1 Informações obtidas em visita guiada ao serviço de farmácia clínica do Instituto Central
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4.2 COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi precedida da aprovação do projeto matriz denominado “Segurança
do paciente em unidades de terapia intensiva: influência dos fatores humanos de enfermagem
na ocorrência de eventos adversos” pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem da USP/SP. Parecer CEP/EEUSP 222-565 (Anexo 1) (140).

4.2.1 Fases da coleta de dados
A coleta de dados foi feita em quatro fases, nas quais utilizaram-se instrumentos
distintos. Na primeira fase foram consultados os prontuários médicos digitalizados para busca
de informações acerca das características demográficas, clínicas e identificação dos
medicamentos utilizados. Na segunda fase os medicamentos identificados na Fase 1 foram
classificados segundo grupo anatômico-químico-terapêutico e segundo o risco para ocasionar
TdP. Na terceira fase foi feita a identificação e classificação das interações medicamentosas
que envolveu: Identificação das duplas de medicamentos interagentes; identificação do
impacto clínico potencial das interações; identificação do nível de gravidade das interações;
identificação da qualidade da documentação; identificação do tempo de início, identificação do
medicamento precipitante e do medicamento objeto. Na quarta fase foi feita a obtenção do
Escore de Risco para TdP.
Na segunda fase, para classificação do grupo anatômico-químico-terapêutico consultouse o sistema Anatomical-Therapeutical-Chemical Classification System (ATC), adotado pela
Organização Mundial da Saúde 141. A ATC possibilita classificar medicamentos em diferentes
grupos e subgrupos, de acordo com o órgão ou sistema sobre o qual atuam e segundo as suas
propriedades químicas, farmacológicas e terapêuticas, de acordo com os grupos a saber: grupo
principal corresponde ao grupo anatômico; primeiro subgrupo corresponde ao grupo
terapêutico; segundo subgrupo corresponde ao grupo farmacológico; terceiro subgrupo
corresponde ao grupo químico e quarto subgrupo corresponde à substância química. O Quadro
2 ilustra os grupos anatômicos da classificação Anatômico-Terapêutico-Químico (ATC).
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Quadro 2 - Grupos anatômicos da classificação Anatômico-Terapêutico-Químico (ATC). São
Paulo 2012.
A
Aparelho digestivo e metabólico
B

Sangue e órgãos hematopoiéticos

C

Aparelho cardiovascular

D

Medicamentos dermatológicos

G

Aparelho gênito-urinário e hormônios sexuais

H

Hormônios sintéticos – hormônios sexuais excluídos

J

Anti-infecciosos gerais para uso sistêmico

L

Antineoplásicos e Imunomoduladores

M

Sistema músculo – esquelético

N

Sistema nervoso

P

Antiparasitários e inseticidas

R

Aparelho respiratório

Fonte: WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 1994 142

Para classificação dos medicamentos segundo o risco para ocasionar TdP consultou-se
CredibleMeds, website da Universidade do Arizona - Centro de Educação e Pesquisa em
Terapêutica (AZCERT) 61. Neste sistema de classificação os medicamentos foram estratificados
segundo “Risco conhecido”, “Risco possível” e “Risco condicional” para TdP. O Quadro 3
ilustra Classificação do CredibleMeds dos medicamentos segundo risco de induzir TdP (TdP).
Quadro 3 - Classificação do CredibleMeds dos medicamentos segundo risco de induzir
Torsades de Pointes (TdP). São Paulo, 2012.
Risco
Descrição
Conhecido

Evidências substanciais sustentam a conclusão de que esses
medicamentos prolongam os intervalos QT e têm um risco de TdP
quando usados conforme indicado na bula. Lista dos
medicamentos no Anexo III.

Possível

Evidências substanciais corroboram a conclusão de que esses
medicamentos podem causar prolongamento do intervalo QT,
mas não há evidências suficientes de que os medicamentos,
quando utilizados conforme indicado na bula, apresentem risco de
causar TdP. Lista dos medicamentos no Anexo III.

Condicional

Evidências substanciais apoiam a conclusão de que esses
medicamentos prolongam o QT e têm risco de desenvolver TdP,
mas apenas sob certas condições conhecidas (por exemplo, dose
excessiva, overdose, ou decorrente de uma interação
medicamentosa). Lista dos medicamentos no Anexo III.
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Fonte: www.CredibleMeds.org 61

Na terceira fase foi consultado o DRUG-REAX®, ferramenta da base de dados
Micromedex para análise das combinações de medicamentos (duas a duas) e identificação das
Interações Medicamentosas Potenciais. Esta ferramenta fornece informações acerca do impacto
clínico, gravidade, início de ação e qualidade da documentação da interação medicamentosa.
Deste modo, as IMP foram classificadas de acordo com o nível de gravidade, início de ação e
qualidade da documentação. O Quadro 4 apresenta a Classificação das IM segundo o nível de
gravidade, início de ação e qualidade da documentação.
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Quadro 4 - Classificação das Interações Medicamentosas segundo o nível de gravidade,
início de ação e qualidade da documentação. São Paulo, 2012.
Nível de
Gravidade

Efeito Potencial

Contraindicada

Quando dois ou mais medicamentos não podem ser administrados em
associação pois os riscos da coadministração superam os benefícios
terapêuticos.

Maior

A interação pode ameaçar a vida do paciente e requerer intervenção
médica para prevenir e/ou reduzir os efeitos adversos importantes.

Moderada

A interação pode resultar em exacerbação das manifestações clínicas
do paciente e/ou requer modificação da terapia.

Menor

A interação pode apresentar efeitos limitados, mas que, geralmente,
não requer tratamento.

Início de Ação
Rápido

Início do conflito clínico ou efeitos adversos esperados dentro de 24
horas da administração do fármaco.

Demorado

Início do conflito clínico ou efeitos adversos que não se espera que
apareçam nas primeiras 24 horas após a administração do fármaco.

Qualidade da
Documentação
Excelente

Estudos controlados estabeleceram claramente a existência da
interação.

Boa

Documentação sugere fortemente a interação existe, mas estudos bem
controlados estão faltando.

Fraca

A documentação disponível é pobre, mas as considerações
farmacológicas levam os clínicos a suspeitar que a interação existe;
Ou, a documentação é boa para um medicamento farmacologicamente
semelhante.

Pobre

A documentação é pobre, como relatos de casos limitados; Mas o
conflito clínico é teoricamente possível.

Improvável

A documentação é pobre e carece de uma base farmacológica sólida.

Fonte: Micromedex Klasco RK(Ed). Drug-Reax System. Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village,
Colorado, USA; c1974-2012. Disponível em: http://www.thomsonhc.com 99.

Ainda na terceira fase, os medicamentos envolvidos nas IMP foram avaliados segundo
precipitador e objeto. Consultou-se Bachmann KA, 2006 98. Trata-se de um guia dos Substratos,
Indutores e Inibidores de Enzimas do Citocromo P450 que auxiliou na identificação da posição
dos medicamentos envolvidos nas IMP. O Quadro 5 ilustra dois exemplos de classificação da
posição dos medicamentos na IMP.
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Quadro 5 - Exemplos de classificação da posição dos medicamentos na interação medicamentosa. São Paulo, 2012.
Medicamento 1

Substrato

Amiodarona

CYP2C8/9 (forte)

Precipitante e objeto

Indutor
enzimático
-

Inibidor enzimático

Medicamento 2

CYP1A2 (forte)

Claritromicina

CYP1A2 (fraco)

CYP2A6 (moderado)

Precipitante e objeto

CYP2C19 (fraco)

CYP2C8/9 (moderado)

CYP2D6 (fraco)

CYP2D6 (moderado)

CYP3A4 (fraco)

CYP3A4 (moderado)

Substrato
CYP3A4 (forte)

Indutor
enzimático
-

Inibidor
enzimático
CYP3A4 (forte)
CYP1A2 (fraco)

CYP2B6 (fraco)
Amiodarona

CYP2C8/9 (forte)

Objeto

-

CYP1A2 (forte)

Fluconazol

-

-

CYP1A2 (fraco)

CYP2A6 (moderado)

Precipitante

CYP2C19 (fraco)

CYP2C8/9 (moderado)

CYP3A4

CYP2D6 (fraco)

CYP2D6 (moderado)

(moderado)

CYP3A4 (fraco)

CYP3A4 (moderado)

CYP1A2 (fraco)

CYP2B6 (fraco)
Fonte: Bachmann KA. interações medicamentosas: o novo padrão de interações medicamentosas e fitoterápicos. 2ª ed. Barueri: Manole; 2006 (98).

CYP2C8/9 (forte)
CYP2C19 (forte)
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Na quarta fase foi identificado o Escore de Risco para TdP para cada idoso segundo
Tisdale, 2013

. O Escore de Risco é composto por variáveis a saber: idade ≥ 68 anos (1

(37)

ponto), sexo feminino (1 ponto), diurético de alça (1 ponto), potássio sérico ≤3.5 mEq/L (2
pontos), Intervalo QTc na admissão ≥450 milissegundos (2 pontos), Infarto agudo do miocárdio
(2 pontos), uso de 2 ou mais medicamentos prolongadores de QT (3 pontos), choque séptico (3
pontos), insuficiência cardíaca (3 pontos), 1 medicamento prolongador de QT (3 pontos). A
somatória dos pontos, segundo a existência ou não da variável, resulta no escore de risco, o qual
pode ser expresso em “Risco baixo” para pontuações abaixo de 7, “Risco moderado” para
pontuações de 7-10 e “Risco alto” para pontuações ≥11. O Escore de risco e as medidas para
redução dos riscos de desfechos negativos são observados no Quadro 6.
Quadro 6 - Escore de risco e medidas para redução dos riscos de desfechos negativos. São
Paulo, 2012.
Escore de Risco
para TdP

Medidas para redução dos riscos de desfechos negativos

(Pontos)
Risco baixo

Observação e acompanhamento

(0 – 6)
Risco

moderado Acompanhamento com ECG. Monitoramento dos níveis séricos de

(7 – 10)

eletrólitos.

Risco alto

Acompanhamento com ECG. Monitoramento dos níveis séricos de

(≥11)

eletrólitos. Busca por alternativas terapêuticas não interagentes.

Fonte: Tisdale 2016

(37, 38)

.

A Figura 2 apresenta o sumário das etapas seguidas na coleta de dados.
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Figura 1 - Sumário das etapas seguidas na coleta dos dados
FASE I
Consulta aos prontuários médicos digitalizados

Obtenção dos dados demográficos, clínicos e de utilização de medicamentos
1 – Identificação dos pacientes
- Características demográficas

FASE II

- Características clínicas

Análise das Interações
2 – Identificação dos medicamentos utilizados

FASE II
Classificação do Medicamentos utilizados

Classificação dos medicamentos utilizados
- Classificação ATC – organização Mundial de Saúde
- Classificação quanto ao risco para Torsades de Pointes (CredibleMeds) –
Universidade do Arizona

FASE III
Utilização do Micromedex para análise das Interações Medicamentosas

Utilização do Micromedex
- Identificação das duplas de medicamentos interagentes
- Identificação do impacto clínico potencial
- Identificação do nível de gravidade
- Identificação da qualidade da documentação
- Identificação do tempo de início
- Medicamento Precipitante X Objeto

FASE IV
Obtenção do Escore de risco para Torsades de Pointes

Obtenção do Escore de Risco
-Obtenção do Escore de Risco para Torsades de Pointes (Tisdale 2013 37)
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4.2.2 Instrumentos
A coleta de dados foi realizada por meio de quatro instrumentos quais sejam: Ficha de
Características demográficas e clínicas - Apêndice A: identificação dos pacientes segundo
nome, idade, sexo, unidade de internação, tipo de internação, número de comorbidades e
variáveis de evolução clínica; Ficha de classificação dos medicamentos - Apêndice B:
classifica os medicamentos segundo o nome genérico, segundo a classificação ATC da
Organização Mundial de Saúde e segundo o “Risco conhecido”, “Risco possível” ou “Risco
condicional” para TdP; Ficha de classificação das interações medicamentosas - Apêndice
C: classifica as interações segundo medicamento “Precipitante” e medicamento “Objeto”,
segundo o impacto clínico potencial, segundo a gravidade da interação (“Menor”, “Moderada”,
“Maior” e “Contraindicada”), segundo início de ação (“Rápido” e “Demorado”) e segundo a
qualidade da documentação (“Excelente”, “Boa", “Fraca”, “Pobre” e “Improvável”); Escore
de risco para Torsades de Pointes - Anexo II: identifica o risco para TdP (“Risco Baixo”,
“Risco Moderado” e “Risco Alto”).
Ficha de características demográficas e clínicas - O Instrumento denominado “Ficha
de características demográficas e clínicas” (Apêndice A) foi usado para extração de dados
demográficos e clínicos e dados do regime terapêutico dos prontuários médicos. Foi composto
pelo nome do paciente e código da internação. Identificou o paciente quanto ao gênero, idade,
unidade de internação, tipo de internação, presença de comorbidades (patologia cardíaca prévia,
diagnóstico de diabetes, insuficiência renal, insuficiência hepática, infarto agudo do miocárdio,
insuficiência cardíaca congestiva, acidente vascular cerebral, neoplasia maligna), e dados de
evolução clínica (infecção, septicemia, choque séptico, número de medicamentos, uso de
antiarrítmicos, uso de antieméticos, uso de antibióticos, uso de antipsicóticos, uso de
antidepressivos, uso de diuréticos de alça).
Ficha de classificação dos medicamentos - O Instrumento denominado “Ficha de
classificação dos medicamentos” (Apêndice B) destinou-se a extração de dados relativos à
terapia farmacológica. Foi composto pela identificação do paciente, como código e nome, data
da prescrição, identificação do nome genérico do medicamento, a classificação ATC obtida
mediante consulta ao site da Organização Mundial de Saúde, a identificação dos medicamentos
com risco para TdP identificados por consulta ao site da Arizona University, o CredibleMeds
que classifica os medicamentos prolongadores do intervalo QT em “Risco conhecido”, “Risco
possível” e “Risco condicional”.
Ficha de classificação das interações medicamentosas - O Instrumento denominado
“Ficha de classificação das interações medicamentosas” (Apêndice C) destinou-se à extração
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de dados relativos às Interações Medicamentosas prolongadoras do intervalo QT identificadas
na amostra a partir da utilização do DRUG-REAX®, ferramenta para Interações
Medicamentosas da base de dados Micromedex. Foi composto pela identificação do paciente,
com código de identificação e nome do paciente, data da prescrição, identificação do nome
genérico dos medicamentos interagentes, identificação dos medicamentos “Precipitante” ou
“Objeto”. Classificou a interação quanto ao impacto clínico potencial, seu mecanismo se
farmacocinética (FC) ou farmacodinâmica (FD); classificou a interação quanto a sua gravidade
(“Menor”, “Moderada”, “Maior” e “Contraindicada”), classificou o início de ação (“Rápido” e
“Demorado”) e a qualidade da documentação (“Excelente”, “Boa", “Fraca”, “Pobre” e
“Improvável”).
Escore de risco para Torsades de Pointes- O instrumento denominado “Escore de
Risco para Torsades de Pointes” (Anexo II) destinou-se à obtenção de dados relativos à
classificação de possibilidade da ocorrência da TdP dos idosos. Trata-se de um escore que
utiliza variáveis clínicas e prediz quais são os pacientes com maior risco de desenvolver a
arritmia TdP. O cálculo é feito por meio de somatória dos pontos atribuídos as variáveis que
aumentam o risco como a condição de gênero feminino, idade superior a 68 anos de idade, o
nível sérico de potássio inferior a 3,5mEq/L, o uso de diuréticos de alça, uso de um ou mais
medicamentos prolongadores do intervalo QT, bem como variáveis clínicas como histórico de
doença cardíaca: infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, e choque séptico. O Escore
de risco para TdP identifica “Risco baixo” para pontuação abaixo de 7 pontos, “Risco
moderado” para pontuação entre 7-10 pontos e “Risco alto” risco para TdP para pontuações a
partir de 11 pontos 37.
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4.3 VARIÁVEIS DO ESTUDO
No estudo considerou-se duas variáveis dependentes: Interações Medicamentosas
Prolongadoras do Intervalo QT e óbito.
Para estabelecer associações com a variável dependente Interações Medicamentosas
Prolongadoras do Intervalo QT, foram selecionadas as variáveis independentes, conforme
Quadro 7.

Quadro 7 - Variáveis independentes para analisar o desfecho interações medicamentosas
prolongadoras do intervalo QT em relação ao nível de mensuração. São Paulo,
2012.
Descrição
Características
demográficas
e
evolução clínica

Variáveis

Nível de mensuração

Idade

Quantitativa discreta

de Sexo

Qualitativa categórica

Tempo de internação

Quantittiva discreta

Número de medicamentos

Quantittiva discreta

Número
de
prolongadores de QT

Quantittiva discreta

medicamentos

Uso de diurético de alça

Qualitativa categórica

Nível sérico de potássio ≤3.5 mEq/L

Qualitativa categórica

Infarto agudo do miocárdio

Qualitativa categórica

Uso de 2 ou mais medicamentos
prolongadores de QT

Qualitativa categórica

Ocorrência de choque séptico

Qualitativa categórica

Insuficiência cardíaca
Uso de 1 medicamento prolongador de Qualitativa categórica
QT

Para estabelecer associações com a variável dependente óbito, foram selecionadas as
variáveis independentes conforme Quadro 8.
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Quadro 8 - Variáveis independentes selecionadas para analisar o desfecho óbito em relação
ao nível e mensuração. São Paulo, 2012.
Descrição
Características
demográficas e de
evolução clínica

Variáveis

Nível de mensuração

Idade

Quantitativa discreta

Sexo

Qualitativa categórica

Tempo de internação

Quantittiva discreta

Número de medicamentos

Quantittiva discreta

Número
de
prolongadores de QT

Quantittiva discreta

medicamentos

Uso de diurético de alça

Qualitativa categórica

Nível sérico de potássio ≤3.5 mEq/L

Qualitativa categórica

Infarto agudo do miocárdio

Qualitativa categórica

Uso de 2 ou mais medicamentos
prolongadores de QT

Qualitativa categórica

Ocorrência de choque séptico

Qualitativa categórica

Insuficiência cardíaca

Qualitativa categórica

Uso de 1 medicamento prolongador de
QT

Qualitativa categórica

Interações medicamentosas

Qualitativa categórica

Escore de risco para Torsades de Qualitativa ordinal
Pointes
Ocorrência
de
Interações
Medicamentosas Prolongadoras do
Intervalo QT

Qualitativa categórica

4.4 ANÁLISE DOS DADOS
Os dados foram armazenados em planilhas elaboradas no aplicativo Microsoft Excel. O
processamento estatístico dos dados foi realizado com o Software R, disponível em
https://www.r-project.org/.
As variáveis categóricas e quantitativas relativas às características demográficas,
clínicas e de regime terapêutico da amostra foram apresentados em tabelas com número
absoluto e número relativo. A estatística descritiva das variáveis quantitativas foi apresentada
em tabelas com média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo.
Os medicamentos utilizados pelos idosos foram apresentados com relação ao nível
anatômico da classificação ATC apresentados com números absoluto e relativo.
As características farmacológicas dos medicamentos utilizados que predispõem a
ocorrência de IMP foram apresentados em gráficos com frequências relativas.

Método 60
Sandro Ritz Alves Bezerra

Os medicamentos com risco para Torsades de Pointes foram apresentados em gráficos
com frequências relativas.
Os grupos de idosos expostos e não expostos a IMP QT foram apresentados em tabelas
com frequências absolutas e relativas. Os dados categóricos foram comparados pelo teste
Pearson's Chi-squared. As variáveis quantitativas foram apresentadas de forma descritivas em
tabelas contendo médias, medianas e desvio padrão e comparadas pelo teste de WilcoxonMann-Whitney.
Os dados quantitativos foram investigados quanto a normalidade de distribuição.
Utilizou-se o teste de Shapiro – Wilk. Na análise univariada, para comparar as variáveis
dependentes e as variáveis quantitativas, foi utilizado o teste t-student quando as suposições
usuais do modelo (normalidade e homocedasticidade) eram atendidas. As suposições do teste
t-student foram verificadas utilizando-se o teste de Shapiro – Wilk para a normalidade dos
resíduos e o teste de Lavene para a homocedasticidade.
O coeficiente de correlação de Pearson foi aplicado para as variáveis quantitativas a fim
de evitar a multicolinearidade. Da mesma maneira, adotou-se cuidado com as variáveis que
compõem o escore de risco para que elas não fossem inseridas no modelo logístico em conjunto
com os dados do escore de risco para Torsades de Pointes.
Regressão Logística: Na análise dos dados, foram considerados dois desfechos:
ocorrência ou não de IMP QT e a ocorrência ou não de óbito. Com a finalidade de avaliar a
influência de cada variável independente na ocorrência de desfecho, realizou-se a análise de
regressão logística múltipla. Este tipo de análise permite ajustar os efeitos de muitas variáveis,
de modo a determinar o efeito independente para a variação global do desfecho, servindo
também para organizar as variáveis de acordo com o peso de sua contribuição

(143).

As variáveis independentes foram inseridas no modelo logístico, considerando as
ponderações da amostragem da qual provêm os dados e utilizando o procedimento stepwise
backward. O critério para inclusão das variáveis foi o p-valor inferior a 0,25 nas análises
univariadas.
Para obtenção do modelo final, considerou-se as variáveis com p-valores iguais ou
menores que 0,05. Na avaliação dos dois eventos de interesse – IMP QT e óbito, adotou-se,
respectivamente “presença de IMP QT” e “óbito” e como variáveis independentes as variáveis
listadas nos quadros 9 e 10.
O Quadro 9 apresenta a descrição das variáveis utilizadas no modelo de regressão
logística em relação as categorias de referência e de contraste para o desfecho IMP QT.
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Quadro 9 - Descrição das variáveis utilizadas no modelo de regressão logística para o
desfecho IMP QT.
Variável
Categoria de
Categorias de
referência
contraste
Potássio sérico <3,5mEq/L
Sim
Não
Infarto agudo do miocárdio
Sim
Não
Uso de medicamentos prolongadores de QT
Dois ou +
Um
Número de medicamentos
6e+
2a5
Uso de antipsicóticos
Sim
Não
Uso de antidepressivos
Sim
Não
Uso de antibióticos
Sim
Não
Uso de antiarrítmicos
Sim
Não
Ocorrência de IMP “Maior”
Sim
Não
Ocorrência de IMP “Contraindicada
Sim
Não
O Quadro 10 apresenta a descrição das variáveis utilizadas no modelo de regressão
logística em relação as categorias de referência e de contraste para o desfecho óbito.

Quadro 10 - Descrição das variáveis utilizadas no modelo de regressão logística para o
desfecho óbito.
Variável
Categoria de
Categorias de
referência
contraste
Número de medicamentos
6e+
2a5
Choque séptico
Sim
Não
Uso de diuréticos
Sim
Não
Uso de antipsicóticos
Sim
Não
Uso de antibióticos
Sim
Não
Uso de antiarrítmicos
Sim
Não
Ocorrência de IMP menor
Sim
Não
Ocorrência de IMP moderada
Sim
Não
Ocorrência de IMP contraindicada
Sim
Não
Ocorrência de IMP prolongadora de QT contraindicada Sim
Não
Escore de Risco
Alto
Baixo e moderado
Na análise de subgrupo, os pacientes expostos a IMP QT que evoluíram para óbito foram
distribuídos segundo gênero. As variáveis demográficas, de evolução clínica e do regime
terapêutico categóricas foram comparadas pelo teste Chi-square statistic com correção de Yates.
As variáveis quantitativas descritivas foram apresentadas com média, mediana e desvio padrão
e comparadas pelo teste - t para médias independentes.
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5 RESULTADOS
Foram elegíveis 313 prontuários de idosos e cujo fluxograma do estudo encontra-se
ilustrado na Figura 1.
Figura 1 - Fluxograma do estudo

A apresentação dos resultados foi dividida nos seguintes tópicos: Características
demográficas, clínicas e de regime terapêutico da amostra; Grupos de idosos expostos a
interações medicamentosas potenciais prolongadoras do Intervalo QT; Grupos de idosos
expostos a interações medicamentos segundo desfecho na saída da UTI – óbito e sobrevivente;
Análise de subgrupo – pacientes que apresentaram interações medicamentosas prolongadoras
de intervalo QT que evoluíram a óbito.
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5.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS E DE REGIME
TERAPÊUTICO DA AMOSTRA.
No que tange às características demográficas e clínicas dos idosos, observou-se que a
maioria pertencia ao sexo masculino (53,7%), tinha entre 60 e 74 anos (64,2%), foi internada
em UTI do tipo clínica (60,1%), permaneceu internada entre 1 e 15 dias (88,5%), apresentou
entre 1 e 3 comorbidades (64,5%) e com um Escore de risco baixo para TdP (43,7%), conforme
Tabela 1.
Tabela 1 - Distribuição dos idosos internados em Unidade de Terapia Intensiva segundo
características demográficas, clínicas qualitativas, São Paulo - 2012.
Características demográficas e clínicas

n

%

Masculino
Feminino

168
145

53,7
46,3

60 -74
75 ou mais

212
101

64.2
35,8

Clínica
Cirúrgica

188
125

60,1
39,9

277
36

88,5
11,5

87
202
24

27,8
64,5
7,7

61
252

19,5
80,5

32
281

10,2
89,8

32
281

10,2
89,8

42
271

13,4
86,6

137
122
54

43,7
39,0
17,3

Sexo
Idade
Tipo de internação
Tempo de internação
1 – 15
16 ou mais
Número de Comorbidades
Nenhuma
1–3
4–6
Insuficiência cardíaca
Sim
Não
Potássio sérico <3,5 mEq / L
Sim
Não
Infarto agudo do miocárdio
Sim
Não
Choque séptico
Sim
Não
Escore de risco
Baixo
Moderado
Alto

No que tange às variáveis do regime terapêutico dos idosos, observou-se que a maioria
fez uso de antibióticos (61,7%) e utilizava dois ou mais medicamentos prolongadores do
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intervalo QT (64,9%), conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Distribuição dos idosos internados em Unidade de Terapia Intensiva segundo
variáveis do regime terapêutico, São Paulo - 2012.
Variáveis do regime terapêutico

n

%

Sim
Não

89
224

28,4
71,6

Sim
Não

41
272

13,1
86,9

Sim
Não

193
120

61,7
38,3

Sim
Não

45
268

14,4
85,6

Sim
Não

132
181

42,2
57,8

119
194

38,0
62,0

13
300

4,2
98,8

203
110

64,9
35,1

47
266

15,0
85,0

207
106

66,1
33,9

258
55

82,4
17,6

97
216

31,0
69,0

Uso de antipsicóticos
Uso de antidepressivos
Uso de antibióticos
Uso de antiarrítmicos
Uso de antieméticos
Uso de diuréticos
Sim
Não
Uso de 1 prolongador de QT
Sim
Não
Uso de 2 ou mais prolongadores de QT
Sim
Não
IMP “Menor”
Sim
Não
IMP “Moderada”
Sim
Não
IMP “Maior”
Sim
Não
IMP “Contraindicada”
Sim
Não

A Tabela 3 mostra que a média de idade dos pacientes foi de 71,1 anos, que usaram em
média 8,45 medicamentos e apresentaram média de 7,48 IMP de qualquer gravidade.
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Tabela 3 - Estatística descritiva de variáveis demográficas e clínicas e de regime terapêutico
quantitativas relativas aos idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva.
São Paulo 2012.
Variáveis

Média

DP

Idade (anos)

71,00

8,11

Número de comorbidades

1,38

Tempo de internação (dias)

Mediana

Mínimo

Máximo

69,00

60

99

1,30

10,00

0

6

7,07

8,70

4,00

1

59

Número de medicamentos

8,45

6,42

7,00

2

34

Número de IMP de gravidade “Menor”

0,20

0,56

0

0

5

Número de IMP de gravidade “Moderada”

2,14

2,60

1,00

0

14

Número de IMP de gravidade “Maior”

4,57

5,14

3,00

0

30

Número de IMP de gravidade “Contraindicada”

0,59

1,13

0

0

7

Na amostra foram analisadas 1950 folhas de prescrição médica, nas quais foram
identificados 23.932 itens prescritos. Nestes, foram identificados 185 medicamentos distintos.
Os grupos terapêuticos mais frequentes de acordo com a classificação ATC (Anatomical,
Therapeutic, Chemical classification system) foram: N. Nervoso (22,2%); J. Anti-infecciosos
(16,8%); C. Cardiovascular (16,8%); A. Digestivo (13,0%), conforme Figura 3.
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Figura 2 - Distribuição dos medicamentos utilizados por idosos internados em Unidade de
Terapia Intensiva segundo grupos terapêuticos de acordo com a classificação
Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system, nível 1, São Paulo 2012.
1.1%

1.6%
5.9%

13.0%
7.0%

22.2%

16.8%
5.9%
2.2%

16.8%

0.5%
4.9%

A - Digestivo

B - Sangue

C - Cardiovascular

G - Genito-urinário

H - Hormônios sintéticos

J - Anti-infecciosos

L - Antineoplásicos

M - Muscular

N - Nervoso

P - Antiparasitários

R - Respiratório

S - Sentidos

Os medicamentos mais utilizados pelos idosos segundo grupos anatômicos e
terapêuticos da classificação ATC foram: (A) omeprazol (62,6%); (N) tramadol (60,4%); (A)
metoclopramida (50,2%); (A) ondansetrona (43,8%); (C) furosemida (38,7%); (B) heparina
(35,5%); (A) insulina (35,1%); (N) morfina (29,4%) e (J) ceftriaxona (22,0%), conforme
Tabela 4.
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Tabela 4 - Distribuição dos idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva, de acordo
com o consumo de medicamentos segundo classificação Anatomical, Therapeutic,
Chemical classification system, níveis 1 e 5, São Paulo - 2012.
(continua)
Classificação ATC
nível 1

Classificação ATC
nível 5

Pacientes
N

%

Omeprazol

196

62,6

Metoclopramida

157

50,2

Ondansetrona

137

43,8

Insulina

110

35,1

Lactulose

52

16,6

Clister de glicerina

44

14,1

Escopolamina

36

11,5

Bisacodil

29

9,3

Citrato de potássio

26

8,3

Gluconato de cálcio

20

6,4

Ranitidina

17

5,4

Fosfatos de sódio e potássio

17

5,4

Óleo mineral

16

5,1

Atropina

10

3,2

Escopolamina + dipirona

8

2,6

Sulfato de zinco

4

1,3

Carbonato de cálcio

5

1,6

Metilcelulose

3

1,0

Retinol + Colecalciferol

2

0,6

Cálcio cloreto

1

0,3

Calcitriol

1

0,3

A - Aparelho digestivo e metabólico
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Tabela 5 - Distribuição dos idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva, de acordo
com o consumo de medicamentos segundo classificação Anatomical, Therapeutic,
Chemical classification system, níveis 1 e 5, São Paulo - 2012.
(continuação)
Classificação ATC
nível 1

Classificação ATC
nível 5

Pacientes
N

%

Hidróxido de alumínio com
magnésio

1

0,3

Loperamida

1

0,3

Metformina

1

0,3

Heparina

111

35,5

Enoxaparina

60

19,2

Sulfato de magnésio

27

8,6

Bicarbonato de sódio

25

8,0

Clopidogrel

20

6,4

Varfarina

20

6,4

Ácido acetilsalicílico

7

2,2

Sulfato ferroso

6

1,9

Vitamina B12

4

1,3

Manitol

3

1,0

Eritropoietina

2

0,6

Ácido fólico

1

0,3

Cloreto de potássio

1

0,3

Furosemida

121

38,7

Hidroclorotiazida

59

18,8

Norepinefrina

56

17,9

Anlodipina

52

16,6

Amiodarona

44

14,1

Enalapril

41

13,1

Hidralazina

43

13,7

Captopril

39

12,5

Atenolol

40

12,8

Carvedilol

30

9,6

Atorvastatina

25

8,0

Isossorbida

25

8,0

B - Sangue e órgãos hematopoiéticos

C - Aparelho cardiovascular
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Tabela 6 - Distribuição dos idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva, de acordo
com o consumo de medicamentos segundo classificação Anatomical, Therapeutic,
Chemical classification system, níveis 1 e 5, São Paulo - 2012.
(continuação)
Classificação ATC
nível 1

Classificação ATC
nível 5

Pacientes
N

%

Propranolol

25

8,0

Dobutamina

19

6,1

Diltiazem

18

5,8

Losartana

18

5,8

Nitroprussiato

17

5,4

Dimenidrato

14

4,5

Clonidina

8

2,6

Digoxina

6

1,9

Epinefrina

6

1,9

Metoprolol

6

1,9

Ezetimibe

2

0,6

Dopamina

2

0,6

Sinvastatina

2

0,6

Esmolol

1

0,3

Espironolactona

1

0,3

Metildopa

1

0,3

Nifedipina

1

0,3

Nmodipino

4

1,3

Pentoxifilina

1

0,3

Sulfadiazina + Nitrato de
cério

1

0,3

Lidocaína

2

0,6

Bromocriptina

1

0,3

Hidrocortisona

61

19,5

Prednisona

43

13,7

Dexametasona

20

6,4

Metilprednisolona

15

4,8

Desmopressina

3

1,0

G - Aparelho gênito-urinário e
hormônios sexuais

H - Preparações hormonais sistémicas,
excluindo hormonas sexuais e insulinas
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Tabela 7 - Distribuição dos idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva, de acordo
com o consumo de medicamentos segundo classificação Anatomical, Therapeutic,
Chemical classification system, níveis 1 e 5, São Paulo - 2012.
(continuação)
Classificação ATC
nível 1

Classificação ATC
nível 5

Pacientes
N

%

Levotiroxina

2

0,6

Octreotida

1

0,3

Prednisolona

1

0,3

Vasopressina

1

0,3

Ceftriaxona

69

22,0

Piperacilina + tazobactam

49

15,7

Vancomicina

48

15,3

Fluconazol

32

10,2

Claritromicina

28

8,9

Ciprofloxacina

26

8,3

Cefuroxima

25

8,0

Levofloxacina

20

6,4

Meropenem

12

3,8

Sulfametoxazol +
trimetoprima

11

3,5

Amicacina

7

2,2

Cefoxitina

7

2,2

Gentamicina

7

2,2

Metronidazol

7

2,2

Oxacilina

7

2,2

Anfotericina B

6

1,9

Cefepima

5

1,6

Ceftazidima

4

1,3

Linezolida

4

1,3

Ampicilina

3

1,0

Cefazolina

3

1,0

Cefotaxima

3

1,0

Ganciclovir

3

1,0

Neomicina

3

1,0

Polimixina B

3

1,0

J - Anti-infecciosos gerais para uso
sistêmico
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Tabela 8 - Distribuição dos idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva, de acordo
com o consumo de medicamentos segundo classificação Anatomical, Therapeutic,
Chemical classification system, níveis 1 e 5, São Paulo - 2012.
(continuação)
Classificação ATC
nível 1

Classificação ATC
nível 5

Pacientes
N

%

Imipenem

2

0,6

Rifampicina

2

0,6

Aciclovir

1

0,3

Lamivudina

1

0,3

Lamivudina + Zidovudina

1

0,3

Lopinavir + Ritonavir

1

0,3

Norfloxacino

1

0,3

Ofloxacina

1

0,3

Tacrolimus

8

2,6

Azatioprina

2

0,6

Micofenolato

2

0,6

Sirolimus

1

0,3

Cetoprofeno

9

2,9

Pancurônio

5

1,6

Cisatracúrio

3

1,0

Alopurinol

2

0,6

Ciclobenzaprina

2

0,6

Alendronato

1

0,3

Baclofeno

1

0,3

Ibuprofeno

1

0,3

Naproxeno

1

0,3

Pamidronato

1

0,3

Rocurônio

1

0,3

Tramadol

105

33,5

Morfina

92

29,4

Haloperidol

62

19,8

Midazolam

58

18,5

L - Agentes antineoplásicos e
imunomoduladores

M - Sistema musculoesquelético

N - Sistema nervosa
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Tabela 9 - Distribuição dos idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva, de acordo
com o consumo de medicamentos segundo classificação Anatomical, Therapeutic,
Chemical classification system, níveis 1 e 5, São Paulo - 2012.
(continuação)
Classificação ATC
nível 1

Classificação ATC
nível 5

Pacientes
N

%

Quetiapina

41

13,1

Fenitoína

34

10,9

Propofol

23

7,4

Paracetamol

16

5,1

Amitriptilina

17

5,4

Sertralina

15

4,8

Diazepam

14

4,5

Risperidona

13

4,2

Clorpromazina

11

3,5

Clonazepam

10

3,2

Gabapentina

10

3,2

Zolpidem

9

2,9

Metadona

8

2,6

Hidroxizina

6

1,9

Levomepromazina

5

1,6

Carbamazepina

4

1,3

Oxicodona

4

1,3

Escitalopram

2

0,6

Fentanila

2

0,6

Galantamina

2

0,6

Imipramina

2

0,6

Rivastigmina

2

0,6

Venlafaxina

2

0,6

Ácido valpróico

1

0,3

Clobazam

1

0,3

Donepezil

1

0,3

Etomidato

1

0,3

Fenobarbital

3

0,3

Lidocaína

2

0,6

Lorazepam

1

0,3

Metilfenidato

1

0,3
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Tabela 10 - Distribuição dos idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva, de acordo
com o consumo de medicamentos segundo classificação Anatomical, Therapeutic,
Chemical classification system, níveis 1 e 5, São Paulo - 2012.
(continuação)
Classificação ATC
nível 1

Classificação ATC
nível 5

Pacientes
N

%

Nortriptilina

1

0,3

Olanzapina

1

0,3

Paroxetina

1

0,3

Ropivacaína

1

0,3

Tiopental

1

0,3

Topiramato

1

0,3

Albendazol

1

0,3

Ivermectina

2

0,6

Ipratropio

18

5,6

Formoterol + Budesonida

15

4,8

Prometazina

8

2,6

Salbutamol

8

2,6

Terbutalina

7

2,2

Codeína

5

1,6

Salmeterol + Fluticasona

5

1,6

Difenidramina

3

1,0

Loratadina

2

0,6

Aminofilina

1

0,3

Fluticasona

1

0,3

Timolol

4

1,3

Acetazolamida

3

1,0

Brimonidina

2

0,6

Ciprofloxacina +
dexametasona colírio

1

0,3

P - Produtos antiparasitários, inseticidas
e repelentes

R - Aparelho respiratório

S - Órgãos dos sentidos

(conclusão)
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A maior parte dos medicamentos utilizados 72,4% ; 134 apresentou características que
predispõem a ocorrência de IMP. Observou-se que dentre os medicamentos que apresentam
características que predispõem a IMP, 61,2%; n=82 são substrato para as enzimas do Citocromo
P450; 47,0%; n=63 são inibidores enzimáticos, 10,4%; n=14 são indutores enzimáticos,
conforme Figuras 4 A e 4 B. Apenas um medicamento, o anticonvulsivante ácido valpróico,
apresentou todas as seis características relacionadas a probabilidade de ocorrência de IMP. O
Apêndice F ilustra o conjunto dos medicamentos segundo as respectivas características
farmacológicas.
Figura 3A e 4B - Distribuição dos medicamentos utilizados por idosos internados em UTI
segundo características farmacológicas que predispõem a interações
medicamentosas, São Paulo - 2012.
Figura 4 A – Quantidade de características Figura
4
B
–
Características
farmacológicas que predispõem a IMP.
farmacológicas que predispõem a IMP.
4.9%

1.0%

0.5%

70.0%

61.2%

60.0%
15.7%

27.6%

50.0%

47.0%

47.0%

40.0%

29.9%

30.0%

22.2%
28.1%

20.0%

10.0%
nenhuma

uma característica

duas características

três características

quatro características

cinco características

10.4%

5.2%

0.0%

seis características

Dentre os medicamentos usados na amostra (n=185) observou-se que 21,1%; n=39
constavam das listas do CredibleMeds da Universidade do Arizona, com algum nível de risco
para ocasionar TdP. Destes, 41,1%; n=16 dos medicamentos capazes de ocasionar TdP
apresentam “Risco condicional” (amitriptilina, anfotericina B, difenidramina, furosemida,
galantamina, hidroclorotiazida, hidroxizina, loperamida, metoclopramida, metronidazol,
olanzapina, omeprazol, paroxetina, piperacilina + tazobactam, quetiapina e sertralina),
conforme Figura 5.
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Figura 4 - Distribuição dos medicamentos usados por idosos internados em Unidades de
Terapia Intensiva segundo o risco para Torsades des Pointes do CredibleMeds da
Arizona University, São Paulo - 2012.

33.3%
41.1%

25.6%

Risco Conhecido

Risco Possível

Risco Condicional

O grupo de medicamentos com “Risco Conhecido” incluem: amiodarona,
ciprofloxacina,

claritromicina,

clorpromazina,

donepezil,

escitalopram,

fluconazol,

haloperidol, levofloxacina, levomepromazina, metadona ondansetrona e propofol. O grupo de
medicamentos com “Risco possível” incluem: imipramina, lopinavir +ritonavir, norfloxacino,
nortriptilina, ofloxacino, prometazina, risperidona, tacrolimus, tramadol e venlafaxina.
Na análise dos medicamentos com risco para TdP (n=39) observou-se que 48,7%; n=19
tem ação no Sistema Nervoso (N) e 25,6%; n=10 são agentes anti-infecciosos gerais para uso
sistêmico (J), conforme Figura 6.
No grupo N foram identificados os medicamentos a saber: (amitriptilina, clorpromazina,
donepezil, escitalopram, galantamina, haloperidol, hidroxizina, imipramina, levomepromazina,
metadona, nortriptilina, olanzapina, paroxetina, propofol, quetiapina, risperidona, sertralina,
tramadol e venlafaxina). No grupo J foram identificados os anti-infecciosos a saber:
anfotericina B, ciprofloxacina, claritromicina, fluconazol, levofloxacina, lopinavir / ritonavir,
metronidazol, norfloxacino, ofloxacino e piperacilina / tazobactam).

Resultados 77
Sandro Ritz Alves Bezerra

Figura 5 - Distribuição dos medicamentos capazes de ocasionar Torsades de Pointes segundo
Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system, São Paulo - 2012.
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L - Agentes antineoplásicos e
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N - Sistema nervoso
R - Aparelho respiratório

2.6%

Verificou-se uma incidência de 94,6% de IMP na amostra, independente da gravidade
ou do impacto clínico. Foram identificadas na amostra 414 IMP distintas. Destas, 5,8%; n=24
de gravidade “Contraindicada”, 62,2%; n=258 de gravidade “Maior”, 27,2%; n=113 de
gravidade “Moderada” e 4,6%; n=19 de gravidade “Menor”.
Observou-se 19 IMP de gravidade “Menor”. Houve predominância de interações com
qualidade da documentação “Boa” em 84,2%; n=16, com início de ação “Demorado” em
57,9%; n=11. O par mais frequente foi: furosemida + hidralazina, em 4,4%; n=13 idosos, cujo
impacto clínico potencial consiste em resposta diurética aumentada à furosemida (desidratação
/ perda de eletrólitos), conforme apêndice G.
Observou-se 113 IMP de gravidade “Moderada”. Houve predominância do Início de
ação “Demorado” em 50,4%; n=57, com qualidade da documentação “Razoável” em 46,9%;
n=53. O par mais frequente foi: furosemida + morfina, em 19,9%; n=59 idosos, cujo impacto
clínico potencial consiste em diminuição da eficácia do diurético, conforme apêndice H.
Excetuando-se as IMP QT, observou-se 178 IMP de gravidade “Maior”. Houve
predominância do início de ação “Não especificado” em 79,2%; n=141, com qualidade da
documentação “Razoável” em 75,3%; n=134. O par mais frequentemente foi: metoclopramida
+ morfina em 30,4%, n=90 idosos, cujo impacto clínico potencial consiste em depressão do
Sistema Nervoso Central, conforme apêndice I.
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Excetuando-se as IMP QT, identificou-se na amostra 18 IMP de gravidade
“Contraindicada”. Houve predominância qualidade da documentação “Razoável” em 100,0%;
n=18 dos casos, com início de ação “Não especificado” em 83,3%; n=15. O par mais frequente
foi: haloperidol + metoclopramida em 11,5%; n=34 idosos, cujo impacto clínico potencial
consiste em reação extrapiramidal e síndrome neuroléptica maligna, conforme apêndice J.
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5.2 GRUPOS DE IDOSOS EXPOSTOS A INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
POTENCIAIS PROLONGADORAS DO INTERVALO QT.
A incidência de IMP QT foi de 43,9%; 130. Com relação às variáveis demográficas e
de evolução clínica, observou-se associação significativa entre a ocorrência de IMP QT e o
número de medicamentos (p=<0,001) e potássio sérico ≤3.5 mEq/L (p=0,023), conforme
Tabela 5.
Tabela 11 - Distribuição de idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva segundo
presença e ausência de exposição a interação medicamentosa potencial
prolongadora do intervalo QT e variáveis demográficas e de evolução clínica, São
Paulo - 2012.
Variáveis demográficas e de evolução
clínica
Sexo
Masculino
Feminino
Idade
60 a 74
75 e mais
Número de Comorbidades
Nenhuma
1a3
4a6
Número de medicamentos
2a5
6 e mais
Tipo de internação
Clínica
Cirúrgica
Potássio sérico ≤3.5 mEq/L
Sim
Não
Infarto agudo do miocárdio
Sim
Não
Choque séptico
Sim
Não
Insuficiência cardíaca
Sim
Não

Presença de IMP
prolongadora de QT
N=130
N (%)

Ausência de IMP
prolongadora de
QT
N=166
N (%)

63 (48,5)
67 (51,5)

98 (59,0)
68 (41,0)

82 (63,1)
48 (36,9)

119 (71,7)
47 (28,3)

34 (26,2)
86 (66,2)
10 (7,7)

47 (28,3)
106 (63,9)
13 (7,8)

24 (18,5)
106 (81,5)

96 (57,8)
70 (42,2)

77 (59,2)
53 (40,8)

99 (59,6)
67 (40,4)

18 (13,8)
112 (86,2)

10 (6,0)
156 (94,0)

10 (7,7)
120 (92,3)

22 (13,3)
144 (86,7)

18 (13,8)
112 (86,2)

19 (11,4)
147 (88,6)

28 (21,5)
102 (78,5)

32 (19,3)
134 (80,7)

p-valor

0,070

0,829

0,870

<0,001

0,944

0,023

0,127

0,536

0,632

Com relação as variáveis do regime terapêutico, observou-se associação significativa
entre a ocorrência de IMP QT e o uso de 2 ou mais medicamentos prolongadores de QT
(p<0,001), uso de antipsicóticos (p<0,001), uso de antidepressivos (p<0,001), uso de
antibióticos (p<0,001), uso de antiarrítmicos (p<0,001), uso de antieméticos (p<0,001),
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ocorrência de IMP “Maior” (p<0,001), ocorrência de IMP “Contraindicada” (p<0,001),
conforme Tabela 6.
Tabela 12 - Distribuição de idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva segundo a
ausência e presença de interação medicamentosa potencial prolongadora do
intervalo QT e variáveis de regime terapêutico, São Paulo - 2012.
Variáveis do regime terapêutico

Uso de 1 prolongador de QT
Sim
Não
Uso de 2 ou mais prolongadores de QT
Sim
Não
Uso de Diurético de alça
Sim
Não
Uso de antipsicóticos
Sim
Não
Uso de antidepressivos
Sim
Não
Uso de antibióticos
Sim
Não
Uso de antiarrítmicos
Sim
Não
Uso de antieméticos
Sim
Não
IMP “Menor”
Sim
Não
IMP “Moderada”
Sim
Não
IMP “Maior”
Sim
Não
IMP “Contraindicada”
Sim
Não

Presença de IMP
prolongadora de QT
n=130
n (%)

Ausência de IMP
prolongadora de
QT
n=166
n (%)

3 (2,3)
127 (97,7)

10 (6,0)
156 (94,0)

113 (86,9)
17 (13,1)

86 (51,8)
80 (48,2)

58 (44,6)
72 (55,4)

60 (36,1)
106 (63,9)

72 (55,4)
58 (44,6)

17 (10,2)
149 (89,8)

34 (26,2)
96 (73,8)

7 (4,2)
159 (95,8)

99 (76,2)
31 (23,8)

87 (52,4)
79 (47,6)

38 (29,2)
92 (70,8)

7 (4,2)
159 (95,8)

71 (54,6)
59 (45,4)

59 (35,5)
107 (64,5)

23 (17,7)
107 (82,3)

24 (14,5)
142 (85,5)

94 (72,3)
36 (27,7)

113 (68,1)
53 (31,9)

129 (99,2)
1 (0,8)

129 (77,7)
37 (22,3)

75 (57,7)
55 (42,3)

22 (13,3)
144(86,7)

p-valor

0,122

<0,001

0,140

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,451

0,431

<0,001

<0,001

Com relação ao Escore de Risco para TdP, observou-se associação significativa entre a
ocorrência de IMP QT e o Escore de risco baixo para TdP (p<0,001) e Escore de risco moderado
para TdP (p<0,001), conforme Tabela 7.
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Tabela 13 - Distribuição de idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva segundo a
ausência e presença de interação medicamentosa potencial prolongadora do
intervalo QT e Escore de risco para Torsades de Pointes, São Paulo - 2012.
Escore de Risco para TdP
Escore de risco baixo para Torsades de
Pointes
Sim
Não
Escore de risco moderado para
Torsades de Pointes
Sim
Não
Escore de risco alto para Torsades de
Pointes
Sim
Não

Presença de IMP
prolongadora de QT
N=130
N (%)

Ausência de IMP
prolongadora de QT
N=166
N (%)

p-valor

<0,001
25 (19,2)
105 (80,8)

87 (52,4)
79 (47,6)
<0,001

73 (56,2)
57 (43,8)

53 (31,9)
113 (68,1)
0,054

32 (24,6)
98 (75,4)

26 (15,7)
140 (84,3)

No que diz respeito às variáveis quantitativas, verifica-se que houve associação
significativa entre a ocorrência de IMP QT e o número de medicamentos (<0,001), o Escore de
risco (p< 0.001), a quantidade de IMP geral de gravidade “Moderada” (p=0,0205), a quantidade
de IMP geral de gravidade “Maior” (p<0,001) e a quantidade de interações medicamentosas
gerais de gravidade “Contraindicada” (p<0,001), conforme Tabela 8.
Tabela 14 - Estatística descritiva de variáveis quantitativas segundo a ausência e presença de
interação medicamentosa Potencial Prolongadora do Intervalo QT em idosos
internados em Unidades de Terapia Intensiva no Hospital das Clínicas, São Paulo 2012.
Variáveis

Sim (n = 130)
Média (dp)

Não (n=166)
Média (dp)

Total (n=296)
Média (dp)

p-valor

Idade (anos)

71,88 (8,20)

70,30 (8,01)

70,99 (8,12)

0,072

Número de comorbidades

1,39 (1,30)

1,37 (1,30)

1,37 (1,29)

0,829

Tempo de internação (dias)

6,54 (7,55)

7,55 (9,20)

7,04 (8,51)

0,425

Número de medicamentos

12,31 (7,06)

6,10 (4,18)

8,82 (6,41)

< 0.001

Escore de Risco para TdP

8,29 (3,11)

5,91 (4,03)

6,95 (3,83)

< 0.001

Quantidade de IMP “Menor”

0,30 (0,78)

0,17 (0,43)

0,20 (0,57)

0,389

Quantidade de IMP “Moderada”

2,66 (2,98)

1,95 (2,25)

2,26 (2,62)

0,0205

Quantidade de IMP “Maior”

8,78 (6,65)

2,60 (2,58)

4,82 (5,16)

<0,001

Quantidade de IMP de gravidade
“Contraindicada”

1,33 (1,14)

0,07 (0,26)

0,62 (1,15)

<0,001
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Foram identificadas 86 IMP QT. Destas, a quase totalidade (93,0%; 80) foi de gravidade
“Maior” e o restante (7,0%; 6) “Contraindicada”.
Dentre os 130 pacientes expostos a IMP prolongadora do intervalo QT, observou-se que
77,7% foram expostos apenas a IMP prolongadora do intervalo QT “Maior”, 20,8% foram
expostos a ambas IMP prolongadoras do intervalo QT “Maior” e “Contraindicada”. Uma menor
parte (3,1%) foi exposta apenas a IMP prolongadora do intervalo QT “Contraindicada”,
conforme Figura 7. Foram identificadas no mínimo uma IMP e no máximo 14.
Figura 6 - Distribuição dos pacientes idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva
expostos às IMP prolongadoras do intervalo QT de gravidades “Contraindicada”,
“Maior” e ambas, São Paulo - 2012.
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Na Tabela 9 observa-se que a totalidade das IMP “Contraindicadas” prolongadoras de
QT apresentou a presença do fluconazol e início de efeito “Não especificado”, sendo a dupla
fluconazol + ondansetrona a mais frequente entre os idosos (10,0%, n = 13).
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Tabela 15 - Distribuição das Interações Medicamentosas Potenciais prolongadoras do
intervalo QT de gravidade “Contraindicada” em pacientes idosos internados em
Unidades de Terapia Intensiva de acordo com a dupla de medicamentos, início de
ação, qualidade da documentação e número de pacientes expostos, São Paulo 2012.
Dupla de medicamentos

Início de ação

Qualidade da
documentação

Pacientes n (%)

Fluconazol + ondansetrona

“Não especificado”

“Razoável”

13 (10,0)

Fluconazol + amiodarona

“Não especificado”

“Razoável”

8 (6,2)

Fluconazol + claritromicina

“Não especificado”

“Boa”

4 (3,1)

Fluconazol + haloperidol

“Não especificado”

“Razoável”

3 (2,3)

Fluconazol + metadona

“Não especificado”

“Excelente”

2 (1,5)

Fluconazol + tacrolimus

“Não especificado”

“Excelente”

1 (0,8)

Dentre as IMP QT de gravidade “Maior” observa-se que o medicamento mais frequente
foi a ondansetrona 25,0%; n=20. A maioria das interações apresentou qualidade da
documentação “Razoável” 95,0%; n=76 e início de ação “Não especificado” 95,0%; n=76. A
dupla haloperidol + ondansetrona foi a mais frequente dentre os idosos 25,4%; n=33, conforme
Tabela 10.
Tabela 16 - Distribuição das Interações Medicamentosas Potenciais prolongadoras do
intervalo QT de gravidade “Maior” em pacientes idosos internados em Unidades
de Terapia Intensiva de acordo como início de ação, qualidade da documentação e
número de pacientes expostos, São Paulo - 2012.
(continua)
Dupla de medicamentos

Início de ação

Qualidade da
documentação

Pacientes N (%)

Haloperidol + ondansetrona

“Não especificado”

“Razoável”

33 (25,4)

Ondansetrona + quetiapina

“Não especificado”

“Razoável”

17 (13,1)

Haloperidol + quetiapina

“Não especificado”

“Razoável”

16 (12,3)

Clorpromazina + ondansetrona

“Não especificado”

“Razoável”

14 (10,8)

Ciprofloxacina + ondansetrona

“Não especificado”

“Razoável”

14 (10,8)

Amiodarona + ondansetrona

“Não especificado”

“Razoável”

11 (8,5)

Amiodarona + haloperidol

“Não especificado”

“Razoável”

10 (7,7)

Amitriptilina + ondansetrona

“Não especificado”

“Razoável”

10 (7,7)

Levofloxacina + ondansetrona

“Não especificado”

“Razoável”

10 (7,7)

Haloperidol + levofloxacina

“Não especificado”

“Razoável”

9 (6,9)

Ondansetrona + sertralina

“Não especificado”

“Razoável”

9 (6,9)

Amiodarona + quetiapina

“Não especificado”

“Razoável”

7 (5,4)
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Tabela 17 - Distribuição das Interações Medicamentosas Potenciais prolongadoras do
intervalo QT de gravidade “Maior” em pacientes idosos internados em Unidades
de Terapia Intensiva de acordo como início de ação, qualidade da documentação e
número de pacientes expostos, São Paulo - 2012.
(continuação)
Dupla de medicamentos

Início de ação

Qualidade da
documentação

Pacientes N (%)

Ciprofloxacina + haloperidol

“Não especificado”

“Razoável”

7 (5,4)

Ondansetrona + risperidona

“Não especificado”

“Razoável”

6 (4,6)

Amiodarona + claritromicina

“Não especificado”

“Razoável”

6 (4,6)

Haloperidol + risperidona

“Não especificado”

“Razoável”

6 (4,6)

Haloperidol + sertralina

“Não especificado”

“Razoável”

6 (4,6)

“Rápido”

“Razoável”

6 (4,6)

Amiodarona + metronidazol

“Não especificado”

“Razoável”

5 (3,8)

Claritromicina + quetiapina

“Não especificado”

“Razoável”

5 (3,8)

Formoterol / budesonida + levofloxacina

“Não especificado”

“Razoável”

5 (3,8)

Haloperidol + prometazina

“Não especificado”

“Razoável”

5 (3,8)

Claritromicina + ondansetrona

“Não especificado”

“Razoável”

4 (3,1)

Fluconazol + levofloxacina

“Não especificado”

“Razoável”

4 (3,1)

Ondansetrona + tacrolimus

“Não especificado”

“Razoável”

4 (3,1)

Amiodarona + fosfato sódio potássio

“Não especificado”

“Razoável”

3 (2,3)

Amiodarona + levofloxacina

“Não especificado”

“Razoável”

3 (2,3)

Amiodarona + metadona

“Não especificado”

“Razoável”

3 (2,3)

Amiodarona + risperidona

“Não especificado”

“Razoável”

3 (2,3)

Clorpromazina + quetiapina

“Não especificado”

“Razoável”

3 (2,3)

Amitriptilina + clorpromazina

“Não especificado”

“Razoável”

3 (2,3)

Claritromicina + clorpromazina

“Não especificado”

“Razoável”

3 (2,3)

Levofloxacina + quetiapina

“Não especificado”

“Razoável”

3 (2,3)

Amiodarona + amitriptilina

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Amiodarona + levomepromazina

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Amiodarona + sertralina

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Amiodarona + sulfametoxazol / trimetoprima

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Amiodarona + tacrolimus

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Amiodarona + vasopressina

“Demorado”

“Razoável”

2 (1,5)

Amitriptilina + haloperidol

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Ciprofloxacina + clorpromazina

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Ciprofloxacina + levofloxacina

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Metadona + ondansetrona
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Ciprofloxacina + prometazina

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Ciprofloxacina + quetiapina

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Claritromicina + haloperidol

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Tabela 18 - Distribuição das Interações Medicamentosas Potenciais prolongadoras do
intervalo QT de gravidade “Maior” em pacientes idosos internados em Unidades
de Terapia Intensiva de acordo como início de ação, qualidade da documentação e
número de pacientes expostos, São Paulo - 2012.
(continuação)
Dupla de medicamentos

Início de ação

Qualidade da
documentação

Pacientes N (%)

Claritromicina + metadona

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Clorpromazina + fluconazol

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Clorpromazina + haloperidol

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Clorpromazina + levofloxacina

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Clorpromazina + ofloxacina

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Escitalopram + ondansetrona

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Fluconazol + ofloxacina

“Não especificado”

“Razoável”

2 (0,6)

Fluconazol + sulfametoxazol / trimetoprima

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Formoterol / budesonida + metadona

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Formoterol / budesonida + sertralina

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Fosfato sódio potássio + quetiapina

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Haloperidol + salmeterol / fluticasona

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

“Rápido”

“Boa”

2 (1,5)

Hidroxizina + sertralina

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Imipramina + ondansetrona

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Lopinavir / ritonavir + metronidazol

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Metadona + risperidona

“Não especificado”

“Boa”

2 (1,5)

Metadona + quetiapina

“Não especificado”

“Boa”

2 (1,5)

Norfloxacino + ondansetrona

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Nortriptilina + ondansetrona

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Quetiapina + risperidona

“Não especificado”

“Razoável”

2 (1,5)

Amitriptilina + quetiapina

“Não especificado”

“Razoável”

1 (0,8)

Ciclobenzaprina + quetiapina

“Não especificado”

“Razoável”

1 (0,8)

Donepezil + sertralina

“Não especificado”

“Razoável”

1 (0,8)

Formoterol / budesonida + quetiapine

“Não especificado”

“Razoável”

1 (0,8)

Fosfato sódio potássio + haloperidol

“Não especificado”

“Razoável”

1 (0,8)

Fosfato sódio potássio + levofloxacina

“Não especificado”

“Razoável”

1 (0,8)

Galantamina + quetiapina

“Não especificado”

“Razoável”

1 (0,8)

Levomepromazina + quetiapina

“Não especificado”

“Razoável”

1 (0,8)

Haloperidol + venlafaxina
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Metronidazol + ondansetrona

“Não especificado”

“Razoável”

1 (0,8)
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Tabela 19 - Distribuição das Interações Medicamentosas Potenciais prolongadoras do
intervalo QT de gravidade “Maior” em pacientes idosos internados em Unidades
de Terapia Intensiva de acordo como início de ação, qualidade da documentação e
número de pacientes expostos, São Paulo - 2012.
(continuação)
Dupla de medicamentos

Início de ação

Qualidade da
documentação

Pacientes N (%)

Metronidazol + tacrolimus

“Demorado”

“Boa”

1 (0,8)

Prometazina + sertralina

“Não especificado”

“Razoável”

1 (0,8)

Prometazina + quetiapina

“Não especificado”

“Razoável”

1 (0,8)

Quetiapina + sertralina

“Não especificado”

“Razoável”

1 (0,8)

Quetiapina + venlafaxina

“Não especificado”

“Razoável”

1 (0,8)

(conclusão)

Com relação ao mecanismo das IMP QT, observou-se que 72,1%; n=62 foi do tipo
misto, com componente farmacocinético e farmacodinâmico, 16,3%; n=14 foram interações do
tipo farmacodinâmicas e 11,6%; 10 farmacocinéticas.
Na totalidade das IMP QT “Contraindicadas”, o fluconazol foi “Precipitante”. Quanto
ao mecanismo, pode-se classificar como misto Farmacocinética / Farmacodinâmica todas as
duplas. Para a quase totalidade dos medicamentos envolvidos 91,1%; 11 classificou-se como
“Risco Conhecido” de ocasionar TdP, conforme Quadro 10.

Método 88
Sandro Ritz Alves Bezerra

Quadro 7 - Interações Medicamentosas Potenciais prolongadoras do intervalo QT de gravidade “Contraindicada” em pacientes idosos internados
em Unidades de Terapia Intensiva segundo medicamentos envolvidos, classificação de risco para Torsades de Pointes, identificação
da posição do medicamento no processo de interação e mecanismo da interação, São Paulo - 2012.
Medicamento
1

Classificação de risco
para TdP do
CredibleMeds

Identificação da
posição no processo
de interação

Medicamento
2

Classificação de risco
para TdP do
CredibleMeds

Identificação da
posição no processo
de interação

Mecanismo da
interação

Fluconazol

“Risco conhecido”

“Precipitante”

Ondansetrona

“Risco conhecido”

“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica

Fluconazol

“Risco conhecido”

“Precipitante”

Amiodarona

“Risco conhecido”

“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica

Fluconazol

“Risco conhecido”

“Precipitante”

Claritromicina “Risco conhecido”

“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica

Fluconazol

“Risco conhecido”

“Precipitante”

Haloperidol

“Risco conhecido”

“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica

Fluconazol

“Risco conhecido”

“Precipitante”

Metadona

“Risco conhecido”

“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica

Fluconazol

“Risco conhecido”

“Precipitante”

Tacrolimus

“Risco possível”

“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica
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Dentre as 10 IMP QT de gravidade “Maior” mais frequentes na amostra, a maior parte
dos medicamentos 80,0%; n=16 foi classificada como “Risco conhecido”. Observou-se que a
maioria, 80,0%; n=8 destas interações foi classificada como mecanismo misto: Farmacocinética
/ Farmacodinâmica, conforme Quadro 11.
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Quadro 8 - Interações medicamentosas potenciais prolongadoras do intervalo QT em pacientes idosos internados em Unidades de Terapia
Intensiva de gravidade “Maior” mais frequentes na amostra, segundo medicamentos envolvidos, classificação de risco para Torsades
de Pointes, identificação da posição do medicamento no processo de interação e mecanismo da interação, São Paulo - 2012.
Medicamento
1

Classificação de risco
do CredibleMeds

Identificação da
posição no processo
de interação

Medicamento
2

Classificação de
risco do
CredibleMeds

Identificação da
posição no processo
de interação

Mecanismo da
interação

Haloperidol

“Risco conhecido”

“Precipitante” e
“Objeto”

Ondansetrona

“Risco conhecido”

“Precipitante” e
“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica

Ondansetrona

“Risco conhecido”

“Precipitante”

Quetiapina

“Risco condicional”

“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica

Haloperidol

“Risco conhecido”

“Precipitante”

Quetiapina

“Risco condicional”

“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica

Ciprofloxacina

“Risco conhecido”

“Precipitante”

Ondansetrona

“Risco conhecido”

“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica

Clorpromazina

“Risco conhecido”

“Precipitante” e
“Objeto”

Ondansetrona

“Risco conhecido”

“Precipitante” e
“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica

Amitriptilina

“Risco condicional”

“Precipitante” e
“Objeto”

Ondansetrona

“Risco conhecido”

“Precipitante” e
“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica

Levofloxacina

“Risco conhecido”

Não classificado

Ondansetrona

“Risco conhecido”

Não classificado

Farmacodinâmica

Ondansetrona

“Risco conhecido”

“Precipitante” e
“Objeto”

Sertralina

“Risco condicional”

“Precipitante” e
“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica

Haloperidol

“Risco conhecido”

Não classificado

levofloxacina

“Risco conhecido”

Não classificado

Farmacodinâmica

Ciprofloxacina

“Risco conhecido”

“Precipitante”

Haloperidol

“Risco conhecido”

“Objeto”

Farmacocinética /
farmacodinâmica
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A regressão logística apontou que o potássio sérico ≤3.5 mEq/L (p=0,044), o uso de
antipsicóticos (p< 0.001), de antidepressivos (p=0,003), de antiarrítmicos (p=0,006), a
ocorrência de IMP de gravidade “Maior” (p=0,002) e IMP de gravidade “Contraindicada”
(p=0,004) representam risco para ocorrência de Interações Medicamentosas Prolongadoras do
intervalo QT, conforme Tabela 11.
Tabela 11 - Regressão logística multivariada com as variáveis significativas para o desfecho
IMP prolongadora do intervalo QT, São Paulo - 2012.
Variáveis

OR

IC 95%
Mínimo

Valor p

Máximo

Potássio sérico <3,5mEq/L

2,482

1,116

5,835

0,004

IAM presente

0,551

0,239

1,186

0,066

Uso de um prolongador do intervalo QT

0,383

0,081

1,305

0,725

Uso de dois ou mais prolongadores de
QT

6,108

3,437

11,390

0,341

Número de medicamentos

5,995

3,536

10,472

0,371

Uso de antipsicóticos

10,714

5,936

20,287

<0,001

Uso de antidepressivos

7,857

3,526

20,172

0,003

Uso de antibióticos

2,882

1,750

4,835

0,341

Uso de antiarrítmicos

9,155

4,142

23,395

0,006

Ocorrência de IMP
Maior
Ocorrência de IMP
Contraindicada

32,262

6,896

763,902

0,002

8,811

5,0611

15,867

0,004
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5.3 GRUPOS DE IDOSOS EXPOSTOS A INTERAÇÕES MEDICAMENTOS
SEGUNDO DESFECHO NA SAÍDA DA UTI – ÓBITO E SOBREVIVENTE.
A frequência de óbitos entre pacientes expostos a distintas interações medicamentosas
foi 34,5%. Dentre expostos a interações medicamentosas prolongadoras do intervalo QT foi
38,5% e no grupo exposto a outras IMP foi 31,3%. Com relação às variáveis demográficas e de
evolução clínica, observou-se que houve associação significativa entre a ocorrência de óbitos e
o número de medicamentos (p=0,001) e a ocorrência de choque séptico (p<0,001), conforme
Tabela 12.
Tabela 20 - Distribuição de idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva expostos a
interações medicamentosas segundo a ocorrência ou não de óbito, variáveis
demográficas e de evolução clínica, São Paulo - 2012.
Variáveis demográficas e de evolução clínica
Sexo
Masculino
Feminino
Idade
60 a 74
75 e mais
Número de Comorbidades
nenhuma
1a3
4a6
Número de dias de internação
1 a 14
15 e mais
Número de medicamentos
2a5
6 e mais
Tipo de internação
Clínica
Cirúrgica
Potássio sérico <=3.5 mEq/L
Sim
Não
Infarto agudo do miocárdio
Sim
Não
Choque séptico
Sim
Não
Insuficiência cardíaca
Sim
Não

Óbito
N=102
N (%)

Sobrevivente
N=194
N (%)

57 (55,9)
45 (44,1)

104 (53,6)
90 (46,4)

68 (66,7)
34 (33,3)

133 (68,6)
61 (31,4)

30 (29,4)
63 (61,8)
9 (8,8)

51 (26,3)
129 (66,5)
14 (7,2)

92 (90,2)
10 (9,8)

167 (86,1)
27 (13,9)

32 (31,4)
70 (68,6)

88 (45,4)
106 (54,6)

61 (59,8)
41 (40,2)

115 (59,3)
79 (40,7)

10 (9,8)
92 (90,2)

18 (9,3)
176 (90,7)

12 (11,8)
90 (88,2)

20 (10,3)
174 (89,7)

30 (29,4)
72 (70,6)

7 (3,6)
187 (96,4)

22 (21,6)
80 (78,4)

38 (19,6)
156 (80,4)

p-valor
0,709

0,061

0,667

0,542

0,001

0,930

0,883

0,702

<0,001

0,688

Com relação às variáveis do regime terapêutico, houve associação significativa entre a
ocorrência de óbitos e o uso de diurético de alça (p<0,001), uso de antipsicóticos (p=0,013),
uso de antibióticos (p<0,001), uso de antiarrítmicos (p=0,004), ocorrência de IMP “Menor”
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(p=0,023), ocorrência de IMP “Moderada” (p=0,005), ocorrência de IMP “Contraindicada”
(p=0,049), ocorrência de IMP prolongadora do intervalo QT “Contraindicada” (p<0,001).
Conforme Tabela 13.

Tabela 21 - Distribuição de idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva segundo a
ocorrência ou não de óbito e variáveis de regime terapêutico, São Paulo - 2012.
Variáveis do regime terapêutico
Uso de diurético de alça
Sim
Não
Uso de 2 ou mais prolongadores de QT
Sim
Não
Uso de 1 prolongador de QT
Sim
Não
Uso de antipsicóticos
Sim
Não
Uso de antidepressivos
Sim
Não
Uso de antibióticos
Sim
Não
Uso de antiarrítmicos
Sim
Não
Uso de antieméticos
Sim
Não
IMP “Menor”
Sim
Não
IMP “Moderada”
Sim
Não
IMP “Maior”
Sim
Não
IMP “Contraindicada”
Sim
Não
IMP QT “Maior”
Sim
Não
IMP QT “Contraindicada”
Sim
Não

Óbito
(n=102)
N (%)

Sobrevivente
(n =194)
N (%)

57 (55,9)
45 (44,1)

61 (31,4)
133 (68,6)

76 (74,5)
26 (25,5)

123 (63,4)
71 (36,6)

78 (76,5)
24 (23,5)

134 (69,1)
60 (30,9)

40 (39,2)
62 (60,8)

49 (25,3)
145 (74,7)

16 (15,7)
86 (84,3)

25 (12,9)
169 (87,1)

82 (80,4)
20 (19,6)

104 (53,6)
90 (46,4)

24 (23,5)
78 (76,5)

21 (10,8)
173 (89,2)

45 (44,1)
57 (55,9)

85 (43,8)
109 (56,2)

23 (22,5)
79 (77,5)

24 (12,4)
170 (87,6)

82 (80,4)
20 (19,6)

125 (64,4)
69 (35,6)

90 (88,2)
12 (11,8)

168 (85,6)
26 (13,4)

41 (40,2)
61 (59,8)

56 (28,9)
138 (71,1)

48 (47,1)
54 (52,9)

77 (39,7)
117 (60,3)

18 (17,6)
84 (82,4)

8 (4,1)
186 (95,9)

p-valor
<0,001

0,053

0,180

0,013

0,508

<0,001

0,004

0,960

0,023

0,005

0,690

0,049

0,223

<0,001
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Com relação ao uso do Escore de Risco, os grupos de pacientes houve associação
significativa entre a ocorrência de óbito e o Escore de risco baixo para TdP (p<0,001), escore
de risco alto para TdP (p< 0,001), conforme Tabela 14.
Tabela 22 - Distribuição de idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva segundo a
ocorrência ou não de óbito e o Escore de risco para Torsades de Pointes, São Paulo - 2012.
Escore de Risco para TdP / Matriz de Risco para TdP
Escore de risco baixo para Torsades de Pointes
Sim
Não
Escore de risco moderado para Torsades de Pointes
Sim
Não
Escore de risco alto para Torsades de Pointes
Sim
Não

Óbito
N=102
N (%)

Sobrevivente
N =194
N (%)

28 (27,5)
74 (72,5)

84 (43,3)
110 (56,7)

44 (43,1)
58 (56,9)

82 (42,3)
112 (57,7)

30 (29,4)
72 (70,6)

28 (14,4)
166 (85,6)

p-valor
< 0,001

0,886

< 0,001

No que diz respeito às variáveis quantitativas, verifica-se que houve diferença estatística
significativa em relação ao número de medicamentos (p=0,001), Escore de risco (p<0.001),
quantidade de IMP de gravidade “Moderada” (p<0,001) e quantidade de IMP prolongadora do
intervalo QT de gravidade “Contraindicada” (p<0,001), conforme Tabela 15.
Tabela 23 - Estatística descritiva de variáveis quantitativas relativas à ocorrência de óbitos
em idosos internados em Unidades de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas, São Paulo
2012.
Variáveis

Óbito
(n=102)
Média (dp)

Sobrevivente
(n=194)
Média (dp)

Total
(n=296)
Média (dp)

p-valor

Idade (anos)

72,33 (8,75)

70,29 (7,70)

70,99 (8,12)

0,060

Número de comorbidades

1,34 (1,31)

1,40 (1,30)

1,37 (1,29)

0,667

Tempo de internação (dias)

6,96 (8,44)

7,07 (8,57)

7,04 (8,51)

0,542

Número de medicamentos

10,58 (7,18)

7,90 (5,77)

8,82 (6,41)

0,001

Escore de risco para Torsades de
Pointes

8,08 (3,81)

6,36 (3,73)

6,95 (3,83)

< 0,001

Quantidade de IMP “Menor”

0,32 (0,75)

0,13 (0,47)

0,20 (0,57)

0,054

Quantidade de IMP “Moderada”

3,27 (2,86)

2,11 (2,63)

2,26 (2,62)

< 0,001

Quantidade de IMP “Maior”

5,38 (5,56)

4,83 (5,40)

4,82 (5,16)

0,073

Quantidade de IMP “Contraindicada”

0,80 (1,32)

0,56 (1,30)

0,62 (1,15)

0,063

Quantidade de IMP QT “Maior”

1,25 (1,95)

1,07 (2,11)

1,13 (2,06)

0,4821

Quantidade de IMP QT
“Contraindicada”

0,21 (0,51)

0,04 (0,19)

0,10 (0,35)

<0,001
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O método de regressão logística apontou que a ocorrência de choque séptico
(p<0,0001), o uso de diurético de alça (p=0,039), o uso de antibióticos (p=0,011) e ocorrência
de IMP prolongadora de QT “Contraindicada” (p=0,006) contribuíram para o risco de óbito,
conforme tabela 16.
Tabela 16 - Regressão logística multivariada com as variáveis significativas para o desfecho
óbito, São Paulo - 2012.
Variáveis selecionadas

OR

IC 95%
Mínimo

Máximo

Valor p

Número de medicamentos

1.809

1.097

3.027

0.985

Choque séptico

10.855

4.787

28.203

<0,0001

Diurético de alça

2.749

1.680

4.536

0.039

Uso de antipsicóticos

1.905

1.138

3.189

0.483

Uso de antibióticos

3.517

2.028

6.328

0.011

Uso de antiarrítmicos

2.524

1.322

4.857

0.507

IMP de gravidade Menor

2.057

1.087

3.890

0.139

IMP de gravidade
Moderada
Ocorrência de IMP QT
Contraindicada
Escore de risco alto para
Torsades de Pointes

2.247

1.287

4.064

0.615

1.349

0.830

2.193

0.006

2.461

1.368

4.446

0.536

Observou-se que dentre os 125 expostos a IMP QT “Maior”, 38,4%; n=48 evoluíram
para óbito. Dentre os 26 pacientes que foram expostos a IMP QT “Contraindicada” 69,2%;
n=18 evoluíram para óbito, conforme Figura 8.
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Figura 7 - Idosos expostos a Interações Medicamentosas prolongadoras do intervalo QT em
relação ao nível de gravidade e a condição de saída da Unidade de Terapia
Intensiva, São Paulo - 2012.
80.00%
69.20%

70.00%

61.60%

Percentual de idosos

60.00%
50.00%
40.00%

38.40%
30.80%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
óbitos
IMP QT "MAIOR"

sobreviventes
IMP QT "CONTRAINDICADA"

Observou-se que dentre os 37 idosos que desenvolveram choque séptico, 83,8%; n=31
utilizaram simultaneamente antimicrobianos, 51,4%; 19 utilizaram simultaneamente diuréticos
de alça e 13,5%; 5 foram expostos a IMP QT “Contraindicada”, conforme Figura 9.
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Figura 8 - Idosos que desenvolveram choque séptico que simultaneamente utilizaram
antimicrobianos, diuréticos e foram expostos a Interações Medicamentosas
prolongadoras do intervalo QT “Contraindicada”, São Paulo - 2012.
40

Número de pacientes

35

37
31(83,8%)

30
25
20

19(51,3%)

15
10
5(13,5%)
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Idosos com choque séptico expostos às demais variáveis significativas para o óbito
choque séptico
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choque séptico + IMP QT Contraindicada
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5.4 ANÁLISE DE SUBGRUPO – PACIENTES QUE APRESENTARAM
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS PROLONGADORAS DE
INTERVALO QT QUE EVOLUÍRAM A ÓBITO.
Na análise de subgrupo, verifica-se que não houve diferenças significativas com relação
ao gênero dos idosos expostos a interações medicamentosas prolongadoras do intervalo QT que
evoluíram a óbito segundo variáveis demográficas e de evolução clínica, conforme Tabela 17.
Tabela 24 - Distribuição por gênero de idosos expostos a interações medicamentosas
prolongadoras do intervalo QT que evoluíram a óbito segundo variáveis
demográficas e de evolução clínica, São Paulo- 2012.
Variáveis demográficas e de evolução clínica
Idade
60 a 74
75 e mais
Número de Comorbidades
Nenhuma
1a3
4a6
Número de dias de internação
1 a 14
15 e mais
Número de medicamentos
2a5
6 e mais
Tipo de internação
Clínica
Cirurgia
Potássio sérico <=3.5 mEq/L
Sim
Não
Infarto agudo do miocárdio
Sim
Não
Choque séptico
Sim
Não
Insuficiência cardíaca
Sim
Não

Masculino
N=23
N (%)

Feminino
N=27
N (%)

16 (32)
7 (14)

19 (38)
8 (16)

5 (10)
17 (34)
1(2)

6 (12)
19 (38)
2 (4)

22 (44)
1 (2)

26 (52)
1 (2)

3 (6)
20 (40)

4 (8)
23 (46)

12 (24)
11 (22)

17 (34)
10 (20)

4 (8)
19 (38)

4 (8)
23 (46)

2 (4)
21 (42)

1 (2)
26 (52)

9 (18)
14 (28)

4 (8)
23 (46)

7 (14)
16 (32)

7 (14)
20 (40)

Valor p

0,951

0,897

0,908

0,857

0,441

0,804

0,459

0,051

0,723

Na análise de subgrupo, verifica-se que não houve diferenças significativas com relação
ao gênero dos idosos expostos a interações medicamentosas prolongadoras do intervalo QT que
evoluíram a óbito segundo variáveis do regime terapêutico, conforme Tabela 18.
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Tabela 25 - Distribuição por gênero de idosos expostos a interações medicamentosas prolongadoras do
intervalo QT que evoluíram a óbito segundo variáveis do regime terapêutico, São Paulo 2012.
Variáveis do regime terapêutico
Uso de diurético de alça
Sim
Não
Uso de 2 ou mais prolongadores de QT
Sim
Não
Uso de 1 prolongador de QT
Sim
Não
Uso de antipsicóticos
Sim
Não
Uso de antidepressivos
Sim
Não
Uso de antibióticos
Sim
Não
Uso de antiarrítmicos
Sim
Não
Uso de antieméticos
Sim
Não
IMP “Menor”
Sim
Não
IMP “Moderada”
Sim
Não
IMP “Maior”
Sim
Não
IMP “Contraindicada”
Sim
Não
IMP QT “Maior”
Sim
Não
IMP QT “Contraindicada”
Sim
Não

Masculino
N= 23

Feminino
N= 27

14
9

18
9

22
1

23
4

0
23

0
25

17
6

13
14

6
17

8
19

19
4

24
3

9
14

13
14

14
9

14
13

8
15

5
22

19
4

22
5

23
0

27
0

14
9

18
9

21
2

27
0

8
15

10
17

p-valor
0,670

0,218

0,182

0,06

0,780

0,523

0,522

0,522

0,191

0,917

-

0,670

0,117

0,868

Na análise de subgrupo, verifica-se que não houve diferenças significativas com relação
ao gênero dos idosos expostos a interações medicamentosas prolongadoras do intervalo QT que
evoluíram a óbito segundo Escore de Risco para TdP, conforme Tabela 19.
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Tabela 26 - Distribuição por gênero de idosos expostos a interações medicamentosas
prolongadoras do intervalo QT que evoluíram a óbito segundo o Escore de risco
para Torsades de Pointes, São Paulo - 2012.
Escore de Risco para TdP

Masculino
N= 23

Feminino
N= 27

2
21

4
23

13
10

12
15

8
15

11
16

Escore de risco baixo para Torsades de Pointes
Sim
Não
Escore de risco moderado para Torsades de Pointes
Sim
Não
Escore de risco alto para Torsades de Pointes
Sim
Não

p-valor
0,506

0,394

0,665

Na análise de subgrupo, verifica-se que não houve diferenças significativas com relação
ao gênero dos idosos expostos a interações medicamentosas prolongadoras do intervalo QT que
evoluíram a óbito segundo estatística descritiva de variáveis quantitativas, conforme Tabela 20.
Tabela 27 - Distribuição por gênero de idosos expostos a interações medicamentosas
prolongadoras do intervalo QT que evoluíram a óbito segundo estatísticas
descritivas de variáveis quantitativas, São Paulo - 2012.

Idade (anos)

Masculino
N= 23
Média (dp)
72,65 (7,90)

Feminino
N= 27
Média (dp)
71,74 (8,17)

Número de comorbidades

1,26 (1,00)

Tempo de internação (dias)

Total (n=50)
Média (dp)

p-valor

72,16 (7,97)

0,683

1,40 (1,27)

1,34 (1,15)

0,625

6,30 (5,26)

4,44 (4,19)

5,30 (4,76)

0,167

Número de medicamentos

14,60 (7,15)

14,14 (8,17)

14,36 (7,64)

0,823

Escore de risco para Torsades de Pointes

9,52 (2,71)

9,14 (3,15)

9,32 (2,93)

0,633

Quantidade de IMP “Menor”

0,57 (1,17)

0,28 (0,67)

0,40 (0,90)

0,287

Quantidade de IMP “Moderada”

3,60 (2,77)

3,40 (3,31)

3,50 (3,05)

0,780

Quantidade de IMP “Maior”

7,91 (4,44)

9,37 (6,74)

8,70 (5,78)

0,366

Quantidade de IMP “Contraindicada”

1,17 (1,43)

1,48 (1,69)

1,34 (1,57)

0,480

Quantidade de IMP QT “Maior”

2,43 (1,67)

2,66 (2,46)

2,56 (2,12)

0,708

Quantidade de IMP QT “Contraindicada”

0,47 (0,79)

0,40 (0,57)

0,44 (0,67)

0,691

Variáveis

Dentre os 50 pacientes expostos a IMP QT que evoluíram para óbito, os medicamentos
prolongadores do intervalo QT mais prescritos foram o omeprazol (“Risco condicional” para
TdP) 82,0%; n=41, ondansetrona 60,0%; n=30 (“Risco conhecido” para TdP) e furosemida
(“Risco condicional” para TdP), conforme Figura 10.
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Percentual de pacientes

Figura 9 - Medicamentos prolongadores do intervalo QT mais prescritos dentre os pacientes
expostos a Interações Medicamentosas Potenciais prolongadoras do intervalo QT
que vieram a óbito, São Paulo - 2012.
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Dentre os 50 pacientes expostos a IMP QT que vieram a óbito, a interação mais
frequente foi haloperidol + ondansetrona 24,0%; n=12. Dentre as IMP QT “Contraindicadas”,
amiodarona + fluconazol 16,0%; n=8 e fluconazol + ondansetrona 14,0%; n=7 foram os pares
mais frequentes, conforme Figura 11.

Percentual de pacientes

Figura 10 - Interações medicamentosas potenciais prolongadoras do intervalo QT mais
frequentes dentre os pacientes expostos a Interações Medicamentosas Potenciais
prolongadoras do intervalo QT que vieram a óbito, São Paulo - 2012.
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6 DISCUSSÃO
IMP PROLONGADORAS DO INTERVALO QT E PREDITORES
Interações medicamentosas, uma subclasse de eventos adversos preveníveis, são de
interesse acadêmico e clínico, uma vez que são eventos sabidamente associados com aumento
de morbidade e mortalidade em diferentes contextos assistenciais (144).
Este estudo identificou 86 IMP QT que acometeram 43,9% dos pacientes. A quase
totalidade destas interações (93,0%) foi de gravidade “Maior”. Com relação ao mecanismo das
IMP QT, observou-se que 72,1% foi do tipo misto, com componente farmacocinético e
farmacodinâmico. Com relação às IMP QT “Contraindicadas”, o fluconazol foi “Precipitante”
na totalidade e para a quase totalidade dos medicamentos envolvidos (91,1%) classificou-se
como “Risco Conhecido” de ocasionar TdP. Os preditores para ocorrência de IMP QT foram:
potássio sérico ≤3.5 mEq/L (p=0,044), o uso de antipsicóticos (p<0.001),

uso de

antidepressivos (p=0,003), uso de antiarrítmicos (p=0,005), a ocorrência de IMP “Maior”
(p=0,002) e IMP “Contraindicada” (p=0,004).
Mais de um terço dos idosos internados em UTI do maior complexo hospitalar brasileiro
recebeu combinações terapêuticas capazes de ocasionar prolongamento do intervalo QT. IMP
QT podem ocasionar arritmias potencialmente fatais, especialmente na vigência de haver
sobreposição de fatores de risco adicionais como idade avançada, instabilidade hemodinâmica
e polifarmácia complexa, atributos observados nesta coorte (138, 145).
Neste estudo, em que a incidência de IMP QT foi de 43,9%, maior em relação a
investigações prévias

(2, 4, 10, 21, 39, 122, 123)

, alguns elementos clínicos e farmacoterápicos podem

ter contribuído. Idade avançada é um preditor para IMP, independente da gravidade,
especialmente quando sobrepostas a instabilidade hemodinâmica, aspecto que pode agravar a
alteração de volume de distribuição, o déficit de perfusão de órgãos e a redução do clearance
de medicamentos, expondo os idosos a maior toxicidade dos medicamentos (146). Autores são
unânimes em afirmar que o risco de IMP aumenta segundo o número de medicamentos (147 - 148).
Nesta coorte, a média de medicamentos prescritos foi superior no grupo que apresentou
IMP QT. Adicionalmente, a maioria destes idosos recebeu dois ou mais medicamentos
prolongadores de intervalo QT e substratos do sistema enzimático do citocromo P450,
características que tendem a aumentar a gravidade da IMP prolongadora do intervalo QT.
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Evidências mostram que estas variáveis contribuem de modo importante para a ocorrência deste
tipo particular de IMP e desfechos negativos como síncope, arritmias e morte súbita (34, 102).
Em consonância com estudos prévios, as IMP QT mais frequentes, independente da
gravidade, incluíram medicamentos com capacidade intrínseca de causar prolongamento do
intervalo QT, como amiodarona, ondansetrona e antipsicóticos, medicamentos estes que
integram regimes terapêuticos comumente usados em pacientes críticos (2, 39, 72, 80, 110, 126).
Deste modo, não foi ao acaso que antiarrítmicos, antidepressivos e antipsicóticos foram
preditores de IMP QT. O paradoxo é que estas classes terapêuticas que parecem ser
fundamentais para determinados quadros clínicos em UTI também são as que mais se
envolveram em interações potencialmente precipitadores de TdP. A ausência da análise de
causalidade inviabilizou a identificação dos pacientes que tiveram algum distúrbio cardíaco.
No entanto, o conjunto de preditores medicamentos e hipocalemia já foram previamente
associados ao prolongamento do intervalo QT. Estes fatores integram um conjunto de variáveis
para medir o escore de risco para TdP (37) e foram associados ao prolongamento do intervalo
QT em diferentes contextos assistenciais (138, 149 - 152).
Estudos conduzidos em UTI são coesos acerca da ampla utilização da amiodarona. Este
antiarrítmico classe III, representa o principal eixo da terapia antiarrítmica nos pacientes críticos
(152 - 154)

.

Nesta coorte 12,5% dos pacientes apresentaram choque séptico. A literatura mostra que
quase a metade dos pacientes com choque séptico desenvolvem arritmia cardíaca

(155).

Nestes

pacientes, a ocorrência de arritmias supraventriculares encontra-se associada a prognóstico
desfavorável, fato que favorece a ampla utilização da amiodarona, apesar do reconhecido efeito
de prolongar o intervalo QT e da potencialização deste pelo uso concomitante de outros
medicamentos com risco para TdP (152 - 156).
Em nosso estudo 15,2% idosos fizeram uso de antiarrítmicos. Na quase totalidade das
IMP prolongadoras do intervalo QT envolvendo amiodarona, a mesma foi coadministrada com
agentes prolongadores de intervalo QT de “Risco conhecido”, “Risco possível” e “Risco
Condicional” de causar TdP, muitos dos quais antimicrobianos, que integram regimes
terapêuticos recomendados em diretrizes internacionais para o choque séptico

(157)

.

Antimicrobianos como o antifúngico fluconazol, antibióticos macrolídeos como a
claritromicina, e antibióticos utilizados para microrganismos anaeróbicos como o metronidazol,
são reconhecidos pelo seu potencial de prolongar o intervalo QT

(158, 159).
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Associações da amiodarona com estas classes terapêuticas já foram observadas em
estudos anteriores conduzidos em UTI, destacando a necessidade de vigilância ativa destas
combinações para prevenir os danos aos pacientes (160).
O antipsicótico típico haloperidol, medicamento de “Risco Conhecido” de ocasionar
TdP, juntamente com a quetiapina, antipsicótico de segunda geração, medicamento de “Risco
condicional” para TdP, foram os agentes antipsicóticos mais utilizados na amostra de idosos. A
combinação destes agentes gerou uma IMP prolongadora do intervalo QT que acometeu 12,3%
dos idosos. Possível razão para este achado é o fato de a agitação e o delirium, serem quadros
clínicos frequentes em UTI, sobretudo em idosos

(161).

Nestes pacientes, o manejo

farmacológico, especialmente com haloperidol e quetiapina, representa uma estratégia para
garantir a segurança, uma vez que delirium encontra-se associado a extubação, remoção de
cateteres e dependência prolongada de ventilação mecânica

(162 - 167).

Ainda que amplamente

recomendados estes antipsicóticos foram implicados em prolongamento do intervalo QT
170)

(168 -

. No caso particular do haloperidol, há relatos de TdP e intervalo QT prolongado (171 - 174).
Alguns medicamentos com ação no sistema nervoso central são associados a efeitos

colaterais cardíacos, como arritmia e morte súbita. Alguns medicamentos psicotrópicos,
particularmente antidepressivos tricíclicos e agentes antipsicóticos, estão correlacionados com
o prolongamento iatrogênico do intervalo QT

(174).

O uso de antidepressivos (tricíclicos e

inibidores seletivos de recaptação de serotonina) elevou o risco de IMP QT. O antidepressivo
sertralina foi usado por 4,8%. A sertralina em doses elevadas, particularmente decorrente do
processo de inibição enzimática, apresenta riscos para o prolongamento do intervalo QT

(175)

.

O antidepressivo tricíclico amitriptilina foi usado por 5,4%. Os antidepressivos
tricíclicos são capazes de bloquear canais de sódio, uma propriedade similar aos antiarrítmicos
da classe I

(176 - 177)

e cujo efeito resulta no alargamento do complexo QRS, com consequente

prolongamento do intervalo QT

(178)

. Antidepressivos tricíclicos e ISRS foram associados ao

prolongamento do intervalo QT, independente de coadministração com outros agentes
180)

(177, 179,

. Há evidências de que a administração concomitante com outros agentes prolongadores do

intervalo QT aumentam os riscos para desfechos cardíacos negativos (181).
Neste sentido, as combinações encontradas de amiodarona com antimicrobianos,
antipsicóticos de primeira e segunda geração e antidepressivos tricíclicos e ISRS fazem parte
arsenal terapêutico amplamente usado em pacientes críticos (161). Apesar da ocorrência de IMP
QT, estes medicamentos são necessários e amplamente utilizados em UTI.
Hipocalemia representa um fator de risco para prolongamento do intervalo QT

(150 - 152).

Nesta coorte, um número elevado de idosos que apresentaram hipocalemia foram expostos a
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IMP QT, portanto havendo sobreposição de fatores de risco para TdP. Estes achados reforçam
a importância do monitoramento dos níveis séricos do potássio como uma medida de segurança
e de qualidade assistencial. No caso desta coorte de idosos, a hipocalemia tende a ser mais grave
especialmente pelo uso de diuréticos de alça que espoliam potássio e a combinação de
medicamentos pró-arrítmicos (antiarrítmicos e outros) com diuréticos (37, 182).
Quanto ao mecanismo de ação das IMP QT, as interações classificadas com componente
misto, farmacocinética / farmacodinâmica, constituem a grande maioria das IMP QT
identificadas neste estudo. O componente farmacodinâmico é mais fácil de identificar porque
ocorre quando dois medicamentos agem no mesmo sítio anatômico, ou em locais distintos, mas
induzem o mesmo efeito adverso, como o prolongamento do intervalo QT induzido por
exemplo por antidepressivos e antifúngicos. Algumas interações farmacodinâmicas ocorrem
através de outro mecanismo. Por exemplo, um medicamento pode ter potencial para prolongar
o intervalo QT e um segundo medicamento afeta outras circunstâncias que aumentam o risco
de prolongamento do intervalo QT e arritmia. Exemplos desses medicamentos são aqueles que
produzem hipocalemia, diuréticos, anfotericina B e insulina, observados nesta coorte

(65)

.

Assim, as IMP QT farmacodinâmicas têm efeito cumulativo de dois medicamentos que direta
ou indiretamente prolongam o intervalo QT com natural aumento dos riscos, particularmente
quando da associação de dois medicamentos com “Risco conhecido” para TdP (65).
As IMP QT farmacocinéticas, por sua vez, ocorrem devido a inibição das isoenzimas
do sistema microssomal hepático do CYP450, em que nesse cenário um medicamento altera a
depuração de um segundo medicamento com propriedade de prolongar o intervalo QT

(65, 184)

.

Em nossa amostra, a maioria dos medicamentos envolvidos na ocorrência de IMP QT
eram inibidores enzimáticos, aspecto que poderia contribuir para a ocorrência de TdP, uma vez
que o processo de inibição enzimática envolvendo agentes prolongadores do intervalo QT
culmina no aumento da fração livre do fármaco e consequente cardiotoxicidade (prolongamento
do intervalo QT). Assim, a coadministração de medicamentos inibidores de enzimas
responsáveis pelo metabolismo de medicamentos como ciprofloxacina, claritromicina,
fluconazol e metronidazol, observados neste estudo, pode aumentar a concentração plasmática
do medicamento “Objeto”, aumentando os riscos de prolongamento do intervalo QT e da
arritmia TdP (185).
Nossos dados estão em consonância com estudos anteriores desenvolvidos em UTI, em
que a maioria das IMP prolongadoras do intervalo QT farmacodinâmicas envolveu
metoclopramida com ondansetrona ou amiodarona e ondansetrona com ciprofloxacina. A
exposição dos pacientes à IMP QT farmacodinâmicas foi associada ao risco aumentado de

Discussão 107
Sandro Ritz Alves Bezerra

prolongamento do QT (10, 186). Os desfechos clínicos decorrentes das interações medicamentosas
farmacocinéticas, por sua vez, dependem do tempo de inibição ou indução enzimática. No
processo de inibição do metabolismo de medicamentos os efeitos são imediatos, com desfechos
clínicos sendo observados em 24 – 48 horas. No processo de indução enzimática, a observação
de desfechos clínicos relacionados é mais lenta, com observação de achados clínicos em 7 – 10
dias

(185),

suscitando medidas de acompanhamento por um período maior na prevenção de

desfechos clínicos relacionados.
Em nosso estudo não pudemos medir o desfecho eletrocardiográfico, entretanto, sabese que o aumento do intervalo QT induzido por medicamentos é mais comumente relacionado
ao uso de medicamentos com “Risco Conhecido” para TdP (61). O mecanismo subjacente é a
redução do efluxo de potássio no processo de repolarização cardíaca

(184, 187)

, que pode ser

potencializado na vigência de sobreposição de fatores de risco para o prolongamento do
intervalo QT observados nesta coorte de idosos.

ÓBITOS E PREDITORES
Nesta coorte mais de um terço de idosos que receberam combinações de medicamentos
com potencial para o prolongamento do intervalo QT evoluíram a óbito durante a internação
em UTI. Os preditores para ocorrência deste desfecho indesejado foram: ocorrência de choque
séptico (p<0,0001), uso de diurético de alça (p=0,039), uso de antibióticos (p=0,011) e
ocorrência de IMP QT “Contraindicada” (p=0,006).
A presença de IMP em idosos é frequente e pode estar envolvida na causa da morte
nesses pacientes (47, 188). Pacientes idosos, gravemente enfermos, internados em UTI apresentam
um risco maior de desenvolver uma IMP QT devido ao uso de inúmeros medicamentos, em
função de déficits fisiológicos que causam alterações na farmacocinética de medicamentos e /
ou alteração no perfil de proteínas plasmáticas, e em caso de instabilidade hemodinâmica,
atributos encontrados nesta coorte (7). Esses pacientes têm um risco aumentado para o desfecho
óbito, que constitui um desfecho associado ao prolongamento do intervalo QT pelo risco de
desencadear a arritmia TdP (32, 135, 189).
Os preditores de óbito identificados nesta coorte requerem interpretação conjunta,
especialmente pela relação íntima entre eles. O choque séptico – condição presente em 12,5%
dos idosos foi o preditor mais robusto (p<0.0001), e talvez motivo pelo qual outras variáveis
relacionadas ao regime terapêutico também foram significativas.
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Sepse ou SIRS (Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica) é definida como
“disfunção orgânica com risco de vida devido a uma resposta desregulada do organismo à
infecção” (190). Sepse grave e choque séptico estão entre as principais causas de mortalidade em
UTI

(191)

. O tratamento do choque séptico consiste na restauração da volemia com uso de

cristaloides, suporte hemodinâmico com uso de medicamentos vasoativos, suporte respiratório
e no combate ao agente infeccioso com terapêutica antimicrobiana empírica imediata e
posteriormente guiada por antibiograma e hemocultura (191).
Dados da literatura mostram que o choque séptico é uma condição comum e
frequentemente fatal, cujo tratamento é caro, com tantas mortes anualmente quanto as de infarto
agudo do miocárdio nos EUA (192). A mortalidade associada à sepse é maior em indivíduos com
mais de 60 anos de idade e do sexo masculino, aspectos observados neste estudo

(193)

.

No grupo de pacientes que desenvolveu choque séptico, a maioria 83,8% usou
simultaneamente antimicrobianos, e mais da metade, 51,6% usou simultaneamente diuréticos
de alça, preditores para o desfecho óbito. Estes fatores podem ter contribuído para o
desenvolvimento de lesão renal aguda (LRA), especialmente porque, em nosso estudo, a
totalidade dos antibióticos usados nos idosos são considerados potencialmente nefrotóxicos
(194)

. Muito embora os tratamentos sejam guiados por diretrizes internacionais, o risco de

adversidades no manejo farmacológico de pacientes gravemente enfermos é presente. Estes
achados podem estar relacionados aos dados de mortalidade dos pacientes da UTI. Em um
estudo de coorte brasileiro, o uso de furosemida foi preditor de mortalidade entre de portadores
de lesão renal aguda (195).
No choque séptico, a administração precoce de antimicrobianos aumenta a sobrevida
(191).

A utilização de antifúngicos se dá em função de infecção fúngica, que ocorre em cerca de

um quarto dos pacientes de UTI. O início imediato de agentes antifúngicos é adequado para o
controle de infecção fúngica e redução das taxas de mortalidade (197). Na escolha do antifúngico
deve-se considerar a presença ou não de neutropenia, sepse grave ou choque séptico, assim
como recente exposição aos antifúngicos azóis. A elevada sensibilidade de fungos candida sp
ao fluconazol nos isolados de hemoculturas, associada ao baixo custo e toxicidade do
medicamento, pode embasar a escolha deste antifúngico como opção terapêutica (196).
Em nosso estudo, o paradoxo consiste no fato de que na totalidade das IMP QT de
gravidade “Contraindicada” envolveu-se o uso do antifúngico fluconazol. Embora esta prática
seja embasada em diretrizes internacionais, essas interações foram preditoras para o desfecho
óbito. O fluconazol é um potente inibidor enzimático das enzimas do CYP450 e pode impactar
no aumento da concentração plasmática de medicamentos prolongadores do intervalo QT,
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colocando os pacientes em maior risco de óbito

(67, 197 - 198)

. A análise de subgrupo dos idosos

que evoluíram a óbito após exposição às IMP QT “Contraindicadas” (amiodarona + fluconazol,
ondansetrona + fluconazol) fortalece essa suposição.
O prolongamento do intervalo QT, que aumenta o risco de TdP e morte súbita cardíaca,
é um efeito colateral grave e associado à dose, ocorrendo devido ao bloqueio dos canais de
potássio nas vias de condução cardíaca. Estudos anteriores identificaram o risco aumentado de
prolongamento do intervalo QT e arritmias ventriculares graves, com risco de morte súbita
cardíaca induzida por antifúngicos azóis em associação à antibióticos macrolídeos cinco vezes
maior do que em pacientes que não usam esses medicamentos conjuntamente (132).
Os pacientes de UTI caracterizam-se por consumir um número elevado de antibióticos.
Este achado reflete a gravidade dos pacientes e as elevadas taxas de infecção

(201)

. O uso de

antibióticos foi preditor para o desfecho óbito. Em nosso estudo a maior parte dos pacientes
consumiram algum tipo de antibiótico. Evidências apontam que a associação do uso de
antibióticos, principalmente macrolídeos, com inibidores das enzimas do CYP4503A4, como o
fluconazol, resulta em uma taxa de morte súbita por causas cardíacas duas vezes maior do que
entre aqueles que não usaram nenhum antibiótico

(132)

. Isso se deve ao potencial intrínseco de

prolongamento do intervalo QT relacionado a alguns antibióticos, cujo mecanismo principal é
o antagonismo da IKr (corrente de potássio de retificação retardada do tipo rápida na
repolarização cardíaca), associado a interações medicamentosas metabólicas em que a inibição
de isoenzimas do CYP450, especialmente CYP3A4 resulta em aumento das concentrações
plasmáticas de um segundo medicamento coadministrado que causa prolongamento do
intervalo QT (158).
A síndrome do prolongamento do intervalo QT é bastante comum em pacientes
internados na UTI, geralmente precipitada por medicamentos e/ou distúrbios eletrolíticos

(21)

.

Estes pacientes de UTI com um intervalo QT prolongado têm maiores taxas de mortalidade
hospitalar em comparação a pacientes de UTI sem prolongamento do intervalo QT

(21)

.

Os antimicrobianos que estão associados ao prolongamento do intervalo QT incluem os
macrolídeos, fluoroquinolonas e os antifúngicos azóis. Embora, na maioria dos casos, atrasos
leves na repolarização ventricular causada por esses fármacos sejam clinicamente
imperceptíveis, eles podem servir para ampliar o risco de TdP e, consequentemente, óbitos
hospitalares quando prescritos na presença de outros fatores de risco que influenciam o risco
pró-arrítmico como idade avançada, instabilidade hemodinâmica, distúrbios eletrolíticos,
doenças cardíacas estruturais, polifarmácia, interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas,
aspectos observados nesta coorte (159).
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Nossos dados confirmam as afirmações de que é indispensável que pacientes de alto
risco sejam identificados e suficientemente monitorados, para que as IMP que apresentam risco
aumentado de prolongamento do intervalo QT sejam prevenidas de modo a evitar óbitos
hospitalares (21).
Além disso, outras interações medicamentosas são capazes de impactar a terapêutica de
pacientes internados em UTI em uso de antibióticos e influenciar os desfechos clínicos de
maneira desfavorável, particularmente aquelas capazes de culminar em ineficácia terapêutica
dos agentes antimicrobianos. Antibióticos associados a medicamentos com propriedade de
indução enzimática das enzimas do CYP450 identificados nesta amostra, como ácido valpróico,
carbamazepina, fenitoína, dexametasona, hidrocortisona e omeprazol, podem ter sua eficácia
reduzida, com impacto negativo para os pacientes envolvidos na medida em que haja redução
de níveis séricos destes agentes indispensáveis em estratégias de manutenção da vida. A
compreensão desses mecanismos de inibição ou indução de enzimas é extremamente
importante para fornecer terapias medicamentosas apropriadas (94, 96, 201).
Nesse estudo dois fatores predisponentes para a TdP foram preditores para o desfecho
óbito: a exposição às IMP QT “Contraindicadas” e o uso de diuréticos de alça. Os
medicamentos que ocasionam perda de potássio podem gerar hipopotassemia, e isto aumenta a
possibilidade de que se produza a arritmia TdP em pacientes em uso de medicamentos
prolongadores do intervalo QT. Estas interações farmacodinâmicas são de relevância clínica
pois são potencialmente fatais. Em pacientes tratados com antiarrítmicos classe III, um efeito
adverso conhecido é o prolongamento do intervalo QT e o desenvolvimento da TdP,
principalmente em altas doses, entretanto pode ocorrer em pequenas doses de antiarrítmicos
caso não haja a correção dos níveis de eletrólitos (199).
Neste estudo, o uso concomitante de fluconazol + amiodarona, fluconazol +
ondansetrona, fluconazol + claritromicina, fluconazol + haloperidol, fluconazol + metadona e
fluconazol + tacrolimus consistiu em associações de medicamentos que representaram um
quarto do total de interações “Contraindicadas”, que devem ser evitadas devido ao risco
aumentado de cardiotoxicidade (prolongamento do intervalo QT). Estas IMP QT
“Contraindicadas”, foram preditoras do desfecho óbito nas análises de regressão logística neste
estudo. O medicamento antifúngico fluconazol foi “Precipitante” na totalidade das IMP QT
“Contraindicadas” e neste grupo 69,2% dos pacientes evoluíram para óbito. Isso possivelmente
se deveu ao elevado tempo de meia vida plasmática do fluconazol, 30 horas, associado a
alterações metabólicas de agentes com propriedades conhecidas de prolongar o intervalo QT,
semelhante ao que ocorre com a utilização simultânea de cetoconazol e terfenadina (100). Nossos
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dados contradizem estudos observacionais anteriores, com pacientes internados, que afirmam
que embora a IMP com fluconazol sejam muito frequentes entre pacientes hospitalizados com
terapia antifúngica azólica sistêmica, poucas consequências clínicas aparentes são observadas
(198)

.
Dentre estas IMP QT de gravidade “Contraindicada”, a totalidade foi do tipo misto, com

componente farmacocinético e farmacodinâmico. O mecanismo subjacente relacionado ao
desfecho óbito se deve provavelmente a somatória de efeitos em que o processo de inibição
enzimática altera o perfil farmacocinético, culminando com doses elevadas dos medicamentos
prolongadores do intervalo QT. Adicionalmente, o processo farmacodinâmico em que dois
medicamentos prolongadores do intervalo QT são administrados concomitantemente,
potencializando os riscos para prolongamento do intervalo QT e TdP. Some-se a isso o fato de
em quase todas as IMP QT de gravidade “Contraindicada” (91,1%; 11) um medicamento de
risco “Risco Conhecido” de ocasionar TdP foi “Objeto” (aquele que sofre a ação no processo
de interação), ampliando os riscos para desfechos negativos. Como exemplifica o estudo de
Albengres (1998) em que na IMP entre fluconazol e claritromicina, ocorre o processo
farmacocinético envolvendo medicamentos substratos e inibidores fortes do CYP3A4
culminando com um aumento do nível sérico do antibiótico, além da via farmacodinâmica pelo
uso simultâneo de dois medicamentos prolongadores do intervalo QT, podendo resultar em
efeitos aditivos no risco de arritmias ventriculares, incluindo TdP e morte súbita (202).
A causalidade entre a exposição à IMP QT e o desfecho eletrocardiográfico em
pacientes de UTI já foi observado em estudos anteriores. Em consonância com nossos dados,
os medicamentos mais comumente envolvidos em IMP QT incluíram ondansetrona,
amiodarona e haloperidol (2). Estes medicamentos que prolongam o intervalo QT são um fator
de risco relatado para morte cardíaca súbita

(203).

A literatura mostra que pacientes expostos a

administração concomitante de medicamentos prolongadores do intervalo QT apresentaram
maior taxa de mortalidade e maior tempo de permanência na UTI em comparação aos pacientes
que não receberam medicamentos prolongadores do intervalo QT

administrados

concomitantemente (39, 138).
O impacto clínico da interação farmacocinética depende principalmente da magnitude
da mudança nas concentrações plasmáticas do medicamento “Objeto”. Nossos dados mostram
uma quantidade maior de inibidores enzimáticos fracos e poucos medicamentos com baixo
índice terapêutico dentre as IMP QT de gravidade “Maior”. Estes dados podem ajudar a explicar
a razão das IMP QT de gravidade “Maior” apresentarem menores taxas de desfechos negativos
(óbitos) em relação ao as IMP QT de gravidade “Contraindicada” em que observou-se a
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associação do fluconazol, um potente inibidor enzimático, com substratos fortes do CYP3A4
(ondansetrona, claritromicina, haloperidol), CYP2C8/9 (amiodarona) e CYP2D6 (metadona)
(10, 185)

.
Portanto não surpreende que as IMP QT “Contraindicadas” foram preditoras para o

desfecho óbito na medida em que estes dados se encontram em consonância com dados da
literatura. Notadamente o paradoxo consiste no fato de que os medicamentos envolvidos nestas
interações são recomendados em diretrizes terapêuticas internacionais para o tratamento de
quadros clínicos frequentemente encontrados em pacientes de UTI. Em nossos dados, observase que as IMP QT “Contraindicadas” ocorreram mediante associações do fluconazol com
diferentes classes terapêuticas (antibióticos, antieméticos, antiarrítmicos, opioides e
imunomoduladores) amplamente utilizadas no manejo farmacológico de pacientes gravemente
enfermos internados em UTI, prática respaldada por diretrizes terapêuticas para o tratamento
de condições rotineiramente enfrentadas em UTI, como choque séptico, processos infecciosos,
arritmias, delirium, coadjuvantes antieméticos e no manejo da dor

(2, 39, 72, 80, 110, 126, 157)

.

Embora em nosso estudo não tenha sido possível observar a ocorrência do desfecho
eletrocardiográfico, é interessante notar que a exposição a IMP QT de gravidade
“Contraindicada” correlacionou-se com o desfecho óbito. Em teoria, um prolongamento do
intervalo QT, mesmo que modesto, está associado a um risco aumentado de eventos
cardiovasculares, acidente vascular cerebral e mortalidade por todas as causas (39). Esse conjunto
de evidências sugere que a exposição a fatores de risco para um prolongamento do intervalo
QT, contribuem na identificação de indivíduos potencialmente em risco de óbito em Unidades
de Terapia Intensiva.
Ademais, IMP QT são consideradas um tipo de erro médico. Os erros médicos
representam a terceira causa de morte mais comum nos EUA e as IM estão entre os elementos
mais comuns. As listas de medicamentos com propriedades de prolongar o intervalo QT são
atualizadas com frequência pela Universidade do Arizona em seu website, o CredibleMeds,
refletindo acréscimos no conhecimento desta área. O exemplo da interação entre a cisaprida e
a eritromicina no início do século, que culminou com a retirada do mercado do medicamento
pró cinético, exemplifica esta situação

(22)

. Além disso, sérias preocupações de segurança

relacionadas ao intervalo QT foram identificadas por meio de vigilância pós-comercialização e
culminaram com a retirada de outros medicamentos do mercado

(204)

.

Adicionalmente, em UTI o manejo farmacológico de pacientes gravemente enfermos é
cada vez mais complexo. O número de pacientes que recebem ≥1 medicamento que prolonga o
intervalo QT, muitos deles com fatores de risco agravantes adicionais para o intervalo QT como
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instabilidade hemodinâmica e polifarmácia complexa, aspectos observados nesta coorte, está
aumentando. Evidências sugerem que o prolongamento modesto do QT em idosos pode servir
como um marcador precoce de eventos cardiovasculares graves e morte (205).
Nossos dados sugerem que as IMP QT “Contraindicadas” contribuem para a ocorrência
do desfecho óbito. Contudo, a identificação desta variável esbarra na variação na graduação de
gravidade e nos diferentes níveis de sensibilidade dentre as ferramentas utilizadas para a sua
identificação. Desta maneira, um bom julgamento clínico, acompanhado dos sinais de risco,
pode aprimorar as estratégias de estratificação de risco existentes e ajudar na identificação de
um subconjunto de pacientes de alto risco que requerem um monitoramento mais minucioso no
sentido de evitar desfechos cardíacos desfavoráveis.
A TdP induzida por medicamentos é um evento raro, porém os fatores precipitantes são
conhecidos. Uma ferramenta capaz de identificar os pacientes com maior risco para esse evento
catastrófico, porém evitável, como o escore de risco para TdP

(37)

utilizado nesta coorte,

isoladamente não se correlacionou com maior mortalidade. Para medicamentos conhecidos por
prolongar o intervalo QT, principalmente aqueles classificados com “Risco conhecido” como
antiarrítmicos classe III, o FDA (Food and Drug Administration - agência americana reguladora
de medicamentos e alimentos) recomenda o monitoramento contínuo do intervalo QT durante
o uso destes medicamentos com ECG. A Fundação Americana de Cardiologia (ACCF) e
American Heart Association (AHA) recomendam, como medida de segurança, a realização de
um ECG antes ou 8 a 12 horas após o início de um medicamento que prolonga o intervalo QT,
após aumento da dose do medicamento que prolonga o intervalo QT ou após overdose de um
prolongador de intervalo QT

(22)

. Estas estratégias de aumento de segurança, embora bem

intencionadas, podem ser onerosas e desconectadas da realidade econômica, principalmente em
situação de recursos limitados, como no caso dos países em desenvolvimento.
Alternativamente, a detecção de IMP QT associada ao uso do escore de risco, podem funcionar
como um sinal de aviso que permite a identificação eficiente, não onerosa, de pacientes com
maior risco para TdP e óbitos em Unidades de Terapia Intensiva (19, 32).
Neste sentido, a presença do farmacêutico clínico trabalhando em conjunto com os
demais membros da equipe multiprofissional da UTI é fundamental. Este profissional pode
atuar com foco na qualidade das prescrições e na segurança na utilização de medicamentos. As
intervenções farmacêuticas como a busca por IM, o ajuste de doses, monitoração dos possíveis
eventos adversos, avaliação individualizada do risco e o benefício podem contribuir para a
diminuição dos eventos adversos evitáveis como a ocorrência de IMP QT. A presença do
farmacêutico junto a equipe multiprofissional também propicia a reconciliação medicamentosa,
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que consiste em um processo complexo e cooperativo de avaliação global da terapia
medicamentosa envolvendo médicos, enfermeiros e farmacêuticos, com o objetivo de prevenir
erros, omissões, duplicações, IMP e erros de dose (206 - 207).
Adicionalmente, observou-se neste estudo que o início de ação “Não especificado”
esteve presente na totalidade das IMP QT “Contraindicadas”. A qualidade da documentação foi
“Razoável” em 50,0% destas. Estes achados refletem a dificuldade de predição de desfechos
clínicos a partir da exposição a estas variáveis, particularmente neste grupo de interações em
que foi observado associação com o desfecho óbito. Neste grupo de interações em que os
desfechos clínicos negativos foram mais pronunciados um início de ação “Não especificado”
implica em falta de previsibilidade temporal com relação ao possível desfecho clínico de uma
IM cuja gravidade é “Contraindicada”. A escassez de estudos clínicos controlados com esta
finalidade também reflete na qualidade da documentação destas interações em que 50% foi de
qualidade apenas razoável. Estes achados impactam diretamente na conduta clínica que, diante
da incerteza em relação à temporalidade e a baixa qualidade dos dados disponíveis, muitas
vezes optam por ignorar os avisos de risco. Neste sentido a presença do farmacêutico clínico é
fundamental no processo de avaliação caso a caso e discussões com a equipe médica e de
enfermagem para ajudar na composição de estratégias que melhor se adequem às necessidades
e particularidades dos pacientes gravemente enfermos diante das evidências e ferramentas
disponíveis.
O estudo possibilitou a identificação das duplas potencialmente prolongadoras de
intervalo QT e seus respectivos preditores, achado que representa uma etapa primordial na
prevenção de arritmias e TdP induzidas por medicamentos em UTI. Todavia, algumas
limitações restringem a generalização dos achados.
Neste estudo, o prolongamento do intervalo QT foi o resultado clínico previsto como
decorrente de IMP. No entanto, os dados eletrocardiográficos dos pacientes não foram
analisados.
Os dados foram oriundos de um hospital de ensino de nível quaternário, que apesar da
farmacoterapia ser baseada em diretrizes terapêuticas internacionais podem não representar
UTI de hospitais de nível secundário e terciário.
Dada a natureza retrospectiva dos dados, não foi possível utilizar a escala DIPS (Drug
Interaction Probability Scale) para verificação da causalidade da IM, bem como não foram
capturados os exames de eletrocardiograma, aspectos que inviabilizaram verificar a
causalidade das IMP e determinar se a exposição às IMP encontra-se associada ao
prolongamento do intervalo QT e TdP.
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Avaliação do óbito incluiu somente a internação na UTI. Os pacientes não foram
acompanhados depois da alta da UTI. Deste modo, não é possível saber a ocorrência do óbito
posteriormente.

Conclusões
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7 CONCLUSÕES
O estudo permitiu extrair as seguintes conclusões
A incidência de interações medicamentosas potenciais prolongadoras do intervalo QT
em idosos internados em UTI foi de 43,9%.
Mais de 20% dos medicamentos prescritos para os idosos foram prolongadores de
intervalo QT, e cuja maioria (41,1%) apresentou risco “Condicional” de causar Torsades de
Pointes.
Foram identificadas 86 IMP QT, cuja maioria (93,0%) apresentou gravidade “Maior”,
apresentou início de efeito “Não especificado” (95,3%; 82) e qualidade da documentação
“Razoável” (91,8 %; 79). A dupla mais frequente foi haloperidol + ondansetrona (25,4%).
Os preditores para IMP QT foram uso de antipsicóticos (p<0.001), antidepressivos
(p=0,003), antiarrítmicos (p=0,006) e a ocorrência de hipocalemia (p=0,044).
Mais de um terço (38,5%) dos idosos expostos a IMP QT evoluiu a óbito.
Os preditores para óbito em idosos expostos a IMP QT foram choque séptico (<0,0001),
o uso de diurético de alça (p=0,039), o uso de antibióticos (p=0,011) e ocorrência de IMP QT
“Contraindicada” (p=0,006).
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ANEXOS
ANEXO I
APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DA HC-FMUSP
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ANEXO II
INSTRUMENTO 4 – CÁLCULO DO ESCORE DE RISCO PARA TORSADES DE POINTES
ANEXO 1 – INSTRUMENTO 4
CÁLCULO DO ESCORE DE RISCO PARA TORSADES DE POINTES
CÓDIGO DA INTERNAÇÃO_____________

DATA DA PRESCRIÇÃO ____/____/______

NOME DO PACIENTE:__________________________________________________________
FATOR DE RISCO

PONTOS

Idade ≥ 68 anos de idade

1

Sexo feminino

1

Diuréticos de alça

1

Potássio sérico < 3,5mEq/L

2

Intervalo QT na admissão < 450 ms

2

Infarto agudo do miocárdio

2

Uso de dois ou mais prolongadores de QT

3

Choque séptico

3

Insuficiência cardíaca

3

Uso de um prolongador de QT

3

Pontuação máxima

PONTUAÇÃO

21 pontos

Risco baixo

Até 6 pontos

Risco moderado

Entre 7 – 10 pontos

Risco alto

A partir de 11 pontos

Fonte: Tisdale et al 2013 (37).
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ANEXO III
Medicamentos com “Risco conhecido” para TdP
Nome genérico
Amiodarona
Anagrelida
Arsênico trióxido
Astemizol (retirado do mercado)
Azitromicina
Bepridil
Cloroquina
Clorpromazina
Cilostazol
Ciprofloxacina
Cisaprida (retirado do mercado)
Citalopram
Claritromicina
Cocaína
Disopiramida
Dofetilida
Domperidona (apenas fora do mercado americano)
Donepezil
Dronedarona
Droperidol
Eritromicina
Escitalopram
Flecainida
Fluconazol
Gatifloxacina (retirada do mercado)
Grepafloxacina
Halofantrina
Haloperidol
Ibutilida
Levofloxacina
Levomepromazina (apenas for a do mercado americano)
Levometadila acetato (removido do Mercado)
Mesoridazina (removido do Mercado)
Metadona
Moxifloxacina
Ondansetrona
Oxaliplatin
Papaverina
Pentamidina
Pimozida
Probucol (retirado do mercado)
Procainamida
Propofol
Quinidina
Roxitromicina (apenas fora do mercado americano)
Sevoflurano
Sotalol
Sparfloxacina (removido do mercado)
Sulpirida (apenas fora do mercado americano)
Terfenadina (retirado do mercado)
Tioridazina

Classe terapêutica
Antiarrítmico
Antineoplásico
Antineoplásico
Anti-histamínico
Antibiótico
Antianginoso
Antimalárico
Antipsicótico
Inibidor da fosfodiesterase 3
Antibiótico
Estimulante gastrintestinal
Antidepressivo ISRS
Antibiótico
Anestésico local
Antiarrítmico
Antiarrítmico
Antiemético
Inibidor da colinesterase
Antiarrítmico
Antipsicótico / antiemético
Antibiótico
Antidepressivo ISRS
Antiarrítmico
Antifúngico
Antibiótico
Antibiótico
Antimalárico
Antipsicótico
Antiarrítmico
Antibiótico
Antipsicótico
Analgésico opioide
Antipsicótico
Analgésico opioide
Antibiótico
Antiemético
Antineoplásico
Vasodilatador coronário
Antifúngico
Antipsicótico
Antilipêmico
Antiarrítmico
Anestésico geral
Antiarrítmico
Antibiótico
Anestésico geral
Antiarrítmico
Antibiótico
Antipsicótico
Anti-histamínico
Antipsicótico

Uso clínico
Ritmo cardíaco anormal
Leucemia
Leucemia
Rinite alérgica
Infecção bacteriana
Angina
Malária
Esquizofrenia, náusea, outros.
Claudicação intermitente
Infecção bacteriana
Aumento da mobilidade GI
Depressão
Infecção bacteriana
Anestesia tópica
Ritmo cardíaco anormal
Ritmo cardíaco anormal
Náusea, vômito
Mal de Alzheimer
Ritmo cardíaco anormal
Adjunto da anestesia / náusea
Infecção bacteriana
Depressão
Ritmo cardíaco anormal
Infecção fúngica
Infecção bacteriana
Infecção bacteriana
Malária
Esquizofrenia, agitação
Ritmo cardíaco anormal
Infecção bacteriana
Esquizofrenia, agitação
Dependência química
Esquizofrenia
Dor, dependência química
Infecção bacteriana
Náusea, vômito
Câncer
Adjunto diagnóstico
Infecção fúngica (pneumonia)
Síndrome de Tourette
Colesterol alto
Ritmo cardíaco anormal
Anestesia
Ritmo cardíaco anormal
Infecção bacteriana
Anestesia
Ritmo cardíaco anormal
Infecção bacteriana
Esquizofrenia
Rinite alérgica
Esquizofrenia
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Vandetaniba
FONTE: www.CredibleMeds.org, QTdrugs List (61).

Antineoplásico

Câncer

ANEXO III
Medicamentos com “Risco possível” para TdP
Nome genérico
Alfuzosina
Apomorfina
Aripiprazol
Artenimol + piperaquine
Asenapine
Atomoxetina
Bedaquiline
Bortezomiba
Bosutiniba
Buprenorfina
Capecitabine
Ceritinibe
Clomipramina
Clozapina
Crizotinibe

Cyamemazine (apenas fora do mercado americano)
Dabrafeniba
Dasatinibe
Degarelix
Delamanida (apenas fora do mercado americano)
Desipramina
Dexmedetomidine
Dolasetrona
Eribulina mesilato
Ezogabina (Retigabina)
Famotidina
Felbamato
Fingolimoda
Flupentixol (apenas fora do mercado americano)
Foscarnet
Gemifloxacina
Granisetrona
Hydrocodona
Iloperidone
Imipramine
Isradipine
Lapatinibe
Lenvatinib
Leuprolida
Lítio
Mifepristona

Classe terapêutica
Alfa bloqueador
Agonista dopaminérgico
Antipsicótico
Antimalárico
Antipsicótico atípico
Inibidor da recaptação de
norepinefrina
Antibiótico
Inibidor de protease
Tirosina kinase inibidor
Modulador de receptor de
opioide
Anticancer
Inibidor quinase
Antidepressivo tricíclico
Antipsicótico
Inibidor quinase

Antipsicótico
Inibidor quinase
Inibidor da Tirosina quinase
Antagonista de
gonadotrofina
Antibiótico
Antidepressivo tricíclico
Sedativo
Antiemético
Inibidor de microtúbulo
Anticonvulsivante
Antagonista de receptor H2
Anticonvulsivante
Modulador de receptor de
fosfato
Antagonista dopaminérgico
D2
Antiviral
Antibiótico
Antiemético
Analgésico
Antipsicótico atípico
Antidepressivo tricíclico
Anti-hipertensivo
Inibidor quinase
Antineoplásico
Antagonista de receptor
gonadotrofina
Anti-mania
Antagonista de progesterona

Uso clínico
Hiperplasia prostática benigna
Doença de Parkinson
Esquizofrenia
Malária
Esquizofrenia
ADAH
Tuberculose multirresistente
Cancer (mieloma, limfoma
múltiplo)
Cancer (leucemia)
Dor e dependência química
Cancer (GI, seios)
Cancer de pulmão
Depressão
Esquizofrenia
Câncer de pulmão (não
pequenas células –
metastático)
Esquizofrenia
Anticâncer (melanoma)
Leucemia
Cancer de próstata
Tuberculose multirresistente
Depressão
Sedação
Náusea, vômito
Câncer de mama metastático
Convulsão parcial
Hiperacidez gástrica
Epilepsia
Esclerose múltipla
Esquizofrenia
Infecção viral (HIV/AIDS)
Infecção bacteriana
Náusea, vômito
Dor severa
Esquizofrenia
Depressão
Hipertensão arterial
Câncer de mama metastático
Câncer de tireoide
Câncer de próstata
Desordem bipolar
Interrupção de gestação
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Mirabegrona
Mirtazapina
Moexipril / HCTZ
Nicardipina
Nilotiniba
Norfloxacin
Nortriptilina
Ofloxacina
Olanzapina
Osimertiniba
Oxitocina
Paliperidona
Panobinostat
Pasireotide
Pazopanibe
Perflutren
Pipamperone (apenas fora do mercado americano)
Prometazina
Rilpivirine
Risperidona
Saquinavir
Sertindole
Sorafenibe
Sunitiniba
Tacrolimus
Tamoxifeno
Telavancina
Telitromicina
Tetrabenazine
Tiaprida (apenas fora do mercado americano)
Tizanidina
Tolterodine
Toremifene
Trimipramina
Tropisetrona (apenas fora do mercado americano)
Vardeanafil
Vemurafenibe
Venlafaxina
Vorinostate
FONTE: www.CredibleMeds.org, QTdrugs List (61).

Antagonista beta 3
adrenérgico
Antidepressivo tricíclico
Anti-hipertensivo
Anti-hipertensivo
Inibidor quinase
Antibiótico
Antidepressivo tricíclico
Antibiótico
Antipsicótico atípico
Inibidor de tirosina quinase
Estimulante da lactação
Antipsicótico atípico
Inibidor de histone
deacetilase
Análogo somastotatina
Inibidor de tirosina quinase
Contraste para exames de
imagem
Antipsicótico
Antiemético / antipsicótico
Antiviral
Antipsicótico atípico
Antiviral
Antipsicótico atípico
Inibidor de tirosina quinase
Inibidor quinase
imunossupressor
Anticancer
Antibiótico
Antibiótico
Inibidor de transporte de
monoamina
Antagonista seletivo D2, D3
Relaxante muscular
Relaxante muscular
Antagonista estrogênico
Antidepressivo tricíclico
Antiemético
Inibidor de fosfodiesterase
Inibidor quinase
Antidepressivo ISRN
Histone deacetylase
inhibitor

Espasmo de bexiga
Depressão
Hipertensão arterial
Hipertensão arterial
Leucemia
Infecção bacteriana
Depressão
Infecção bacteriana
Esquizofrenia
Câncer de pulmão
Lactação
Esquizofrenia
Mieloma múltiplo
Doença de Cushing
Câncer renal, sarcoma
Ecocardiografia
Esquizofrenia
Náusea, vômito
Infecção viral (HIV/AIDS)
Esquizofrenia
Infecção viral (HIV/AIDS)
Esquizofrenia, ansiedade
Câncer de fígado, rim e
metastático de tireoide
Cancer (GIST, renal cell,
pNET)
Imunossupressão
Cancer de mama
Infecção bacteriana
Infecção bacteriana
Doença de Huntington
Alcoolismo
Espasmos musculares
Espasmos de bexiga
Câncer de mama metastático
Depressão
Náusea, vômito
Disfunção eréctil
Câncer (melanoma)
Depressão
Câncer (linfoma)
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ANEXO III
Medicamentos com “Risco condicional” para TdP
Nome genérico
Amantadine

Classe terapêutica
Antiviral

Amisulprida (apenas fora do mercado americano)
Amitriptilina
Atazanavir
Difenidramina
Doxepina
Fluoxetina
Furosemida
Galantamina

Antipsicótico atípico
Antidepressivo tricíclico
Antiviral
Anti-histamínico
Antidepressivo tricíclico
Antidepressivo ISRS
Diurético

Hidrato de cloral
Hidroclorotiazida
Hidroxicloroquina

Sedativo
Diurético
Antimalarico, Antiinflamatorio
Anti-histamínico
Diurético
Antifúngico
Antianginoso
Antifúngico
Opiáceo
Antiemético
Antibiótico

Hidroxizina
Indapamida
Itraconazole
Ivabradine
Cetoconazol
Loperamide
Metoclopramida
Metronidazol
Nelfinavir
Omeprazole
Pantoprazol
Paroxetina
Posaconazol
Quetiapina
Quinina sulfato
Ranolazina
Ritonavir
Sertralina
Solifenacina
Telaprevir
Torsemide
Trazodona
Voriconazole
Ziprasidona
FONTE: -www.CredibleMeds.org, QTdrugs List (61).

Inibidor de colinesterase

Antiviral
Inibidor de bomba protônica
Inibidor de bomba protônica
Antidepressivo ISRS
Antifúngico
Antipsicótico atípico
Antimalárico
Antianginoso
Antiviral
Antidepressivo ISRS
Relaxante muscular
Antiviral
Diurético
Antidepressivo, SARI
Antifúngico
Antipsicotico atipico

Uso clínico
Influenza, doença de
Parkinson
Esquizofrenia
Depressão
Infecção viral (HIV/AIDS)
Rinite alérgica, insônia
Depressão
Depressão
Hipertensão arterial, diurese
Doença de Alzheimer,
demência
Sedação, insônia
Hipertensão, diurese
Malaria, SLE, artrite
reumatóide
Alergia, ansiedade
Hipertensão arterial, diurese
Infecção fúngica
Angina
Infecção fúngica
Diarreia
Náusea, vômito
Trichomoníase, amebíase,
infecção bacteriana
Infecção Viral (HIV/AIDS)
Antiulceroso / protetor
gástrico
Hiperacidez gástrica
Depressão
Infecção fúngica
Esquizofrenia
Malária
Angina Pectoris
Infecção Viral (HIV/AIDS)
Depressão
Espasmo de bexiga
Infecção Viral (HIV/AIDS)
Hipertensão, diurese
Depressão, insônia
Infecção fúngica
Esquizofrenia
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APÊNDICES
MÉTODO - Ficha de características demográficas e clínicas
Apêndice A - Instrumento 1 (primeira fase)
Ficha de características demográficas e clínicas
Idade (

)

Sexo

masculino ( )

feminino ( )

Unidade de internação em UTI
UTI de cirurgia gástrica
UTI de cirurgia geral e transplante de fígado
UTI de queimados
UTI de nefrologia
UTI de clínica médica e pneumologia
UTI de neurocirurgia
UTI de moléstias infecciosas
UTI PS clínica
UTI PS cirúrgica

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Tipo de internação
( )
Eletiva ( )
Emergência ( )
Número de comorbidades na admissão ( )
Patologia cardíaca prévia
( )
Diagnóstico de diabetes
( )
Insuficiência renal
( )
Insuficiência hepática
( )
Infarto agudo do miocárdio
( )
Insuficiência cardíaca congestiva
( )
Acidente vascular cerebral
( )
Neoplasia maligna
( )
Outras
( )
Clínica
Cirúrgica

Coleta de dados – variáveis de evolução clínica
infecção
Sim ( )
Não ( )
Septicemia
Sim ( )
Não ( )
Choque séptico
Sim ( )
Não ( )
Número de medicamentos Sim ( )
Não ( )
Uso de antiarrítmicos
Sim ( )
Não ( )
Uso de antieméticos
Sim ( )
Não ( )
Uso de antimicrobianos
Sim ( )
Não ( )
Uso de antipsicóticos
Sim ( )
Não ( )
Uso de antidepressivos
Sim ( )
Não ( )
Uso de diuréticos de alça
Sim ( )
Não ( )
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Ficha de classificação dos medicamentos
Apêndice B - Instrumento 2 (segunda fase)
Ficha de Classificação dos Medicamentos
Código (

)

Data ___/___/________

Nome:__________________________________________________________________________________
Classificação ATC / AZCERT dos medicamentos utilizados
Nome genérico do Medicamento

Classificação ATC
(nível anatômico)

AZCERT
1 – Risco conhecido
2 – Risco possível
3 – Risco Condicional
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OIUTRO

Ficha de classificação das interações medicamentosas
Apêndice C – Instrumento 3 (terceira fase)
Ficha de classificação das Interações Medicamentosas
Código (

)

Data ___/___/________
Classificação das Interações Medicamentosas

Medicamento
precipitante

Medicamento
Objeto

Impacto clínico
potencial

Tipo de interação:
(FC) Farmacocinética
(FD) Farmacodinâmica

Gravidade
(1) Contraindicada
(2) Maior
(3) Moderada
(4) Menor

Início de ação
(1 ) rápido
(2) demorado

Qualidade da
documentação
(1) excelente
(2) boa
(3) fraca
(4) pobre
(5 ) improvável
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RESULTADOS
APÊNDICE F
Distribuição dos medicamentos utilizados por pacientes idosos internados em UTI segundo características farmacológicas que predispõem a
interações medicamentosas. São Paulo, 2012.
Medicamentos

Ácido acetilsalicílico
Acetazolamida
Aciclovir
Ácido fólico
Ácido valpróico
Albendazol
Alendronato
Alopurinol
Amicacina
Aminofilina
Amiodarona
Amitriptilina
Anlodipina
Ampicilina
Anfotericina B
Atenolol
Atorvastatina
Atropina
Azatioprina
Baclofeno

Substrato
CYP450

Inibidor
enzimático

Indutor
enzimático

Alta ligação às
proteínas
plasmáticas

x

Medicamentos
nefrotóxicos

Medicamentos
de baixo
índice
terapêutico

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
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Bicarbonato de sódio
Bisacodil
Brimonidina
Bromocriptina
Cloreto de cálcio
Calcitriol
Captopril
Carbonato de cálcio
Carbamazepina
Carvedilol
Cefazolina
Cefepima
Cefotaxima
Cefoxitina
Ceftazidima
Ceftriaxona
Cefuroxima
Cetoprofeno
Ciclobenzaprina
Ciprofloxacina
Cisatracúrio
Citrato de potássio
Claritromicina
Clister de glicerina
Clobazam
Clonazepam
Clonidina
Clopidogrel
Cloreto de potássio
Clorpromazina

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
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Codeína
Desmopressina
Dexametasona
Diazepam
Difenidramina
Digoxina
Diltiazem
Dimenidrato
Dobutamina
Donepezil
Dopamina
Enalapril
Enoxaparina
Epinefrina
Eritropoietina
Escitalopram
Esmolol
Espironolactona
Etomidato
Ezetimibe
Fenitoína
Fenobarbital
Fentanila
Fluconazol
Fluticasona
Formoterol + budesonida
Fosfato sódio potássio
Furosemida
Gabapentina
Galantamina

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
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Ganciclovir
Gentamicina
Gluconato de cálcio
Haloperidol
Heparina
Hidralazina
Hidroclorotiazida
Hidrocortisona
Hidróx. de alumínio + magnésio
Hidroxizina
Hioscina
Hioscina + dipirona
Ibuprofeno
Imipramina
Insulina
Ipratropio
Isossorbida
Ivermectina
lactulose
Lamivudina + zidovudina
Levofloxacina
Levomepromazina
Levotiroxina
Lidocaína
Linezolida
Loperamida
Lopinavir + ritonavir
Loratadina
Lorazepam
Losartana

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
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Manitol
Meropenem
Metadona
Metformina
Metilcelulose
Metildopa
Metilfenidato
Metilprednisolona
Metoclopramida
Metoprolol
Metronidazol
Micofenolato
Midazolam
Morfina
Naproxeno
Neomicina
Nifedipina
Nimodipino
Nitroprussiato
Norepinefrina
Norfloxacino
Nortriptilina
Octreotida
Ofloxacina
Olanzapina
Óleo mineral
Omeprazol
Ondansetrona
Oxacilina
Oxicodona

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
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Pamidronato
Pancurônio
Paracetamol
Paroxetina
Pentoxifilina
Piperacilina + tazobactam
Polimixina B
Prednisona
Prednisolona
Prometazina
Propofol
Propranolol
Quetiapina
Ranitidina
Retinol + colecalciferol
Rifampicina
Risperidona
Rivastigmina
Rocurônio
Ropivacaína
Salbutamol
Salmeterol + fluticasona
Sertralina
Sinvastatina
Sirolimus
Sulfametoxazol + trimetoprima
Sulfato de magnésio
Sulfato de zinco
Sulfato ferroso
Tacrolimus

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x
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Terbutalina
Timolol
Tiopental
Topiramato
Tramadol
Vancomicina
Varfarina
Vasopressina
Venlafaxina
Vitamina B12
Zolpidem

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

Fonte: Bachmann KA. interações medicamentosas: o novo padrão de interações medicamentosas e fitoterápicos. 2ª ed. Barueri: Manole; 2006 (98

x
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APÊNDICE G
Distribuição das IMP de gravidade “Menor” de acordo com o impacto clínico, início de ação, qualidade da documentação e número de pacientes
idosos internados em UTI expostos. São Paulo, 2012.
Dupla de medicamentos

Impacto clínico

Início de ação

Qualidade da

Quantidade de

documentação

pacientes

Rápido

Boa

13 (4,4)

Fenitoína + furosemida

Resposta diurética ↑ à furosemida (desidratação /
perda de eletrólitos)
↓ da eficácia da furosemida (retenção hídrica)

Demorado

Razoável

7 (2,4)

Fenitoína + ranitidina

↑ da concentração da fenitoína (toxicidade)

Demorado

Boa

5 (1,7)

Omeprazol + vitamina B12

↓ da eficácia da cianocobalamina (anemia)

Demorado

Boa

5 (1,7)

Diazepam + omeprazole

↑ efeitos do Diazepam (SNC)

Demorado

Boa

4 (1,4)

Atenolol + gluconato de cálcio

↓ da eficácia do atenolol (arritmia)

Rápido

Boa

3 (1,0)

Atorvastatina + midazolam

Eficácia ↑ do midazolam (SNC)

Não especificado

Razoável

3 (1,0)

Fenitoína + fenobarbital

↓ da eficácia da fenitoína (SNC)

Demorado

Boa

3 (1,0)

Atenolol + carbonato de cálcio

↓ da eficácia do atenolol (arritmia)

Rápido

Boa

2 (0,7)

Bisacodil + carbonato de cálcio

↓ da eficácia do bisacodil (constipação)

Rápido

Razoável

2 (0,7)

Clonazepam + fenitoína

alteração nas concentrações de ambas as drogas

Demorado

Boa

2 (0,7)

Fenobarbital + metronidazol

↓ da eficácia do metronidazol (piora da infecção)

Demorado

Boa

2 (0,7)

Alendronato + carbonato de cálcio

↓ da absorção de alendronato (piora do quadro
ósseo)
↓ da eficácia dos aminoglicosídeos (piora da
infecção)
↓ da eficácia do sulfato ferroso (anemia)

Rápido

Boa

1 (0,3)

Rápido

Boa

1 (0,3)

Demorado

Razoável

1 (0,3)

Furosemida + hidralazina

Amicacina + piperacilina + tazobactam
Bicarbonato de sódio + sulfato ferroso
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Fenitoína + lamivudina / zidovudina

↑ ou ↓ dos níveis de fenitoína e, possivelmente,
redução dos níveis de fenotiazina.
↑ das concentrações de zidovudina (toxicidade)

Gentamicina + piperacilina /
tazobactam
Hidralazina + furosemide

↓ da eficácia do aminoglicosídeo (piora da
infecção)
↑ da resposta diurética da furosemida

Lamivudina / zidovudina + lopinavir /
ritonavir

↓ da eficácia da zidovudina (piora da infecção)

Clorpromazina + fenitoína

Demorado

Boa

1 (0,3)

Demorado

Boa

1 (0,3)

Rápido

Boa

1 (0,3)

Rápido

Boa

1 (0,3)

Demorado

Boa

1 (0,3)
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APÊNDICE H
Distribuição das IMP de gravidade “Moderada” de acordo com o impacto clínico, início de ação, qualidade da documentação e número de
pacientes idosos internados em UTI expostos. São Paulo, 2012.
Dupla de medicamentos

Impacto clínico

Início de ação

Qualidade da

Quantidade de

documentação

pacientes (n/%)

Não especificado

Razoável

59 (19,9)

Demorado

Razoável

58 (19,6)

Demorado

Razoável

44 (14,9)

Demorado

Razoável

37 (12,5)

Não especificado

Razoável

26 (8,8)

Demorado

Boa

19 (6,4)

Rápido

Razoável

18 (6,1)

Rápido

Boa

16 (5,4)

Furosemida + morfina

↓ da eficácia do diurético

Midazolam + omeprazol

Furosemida + hidrocortisona

Toxicidade por benzodiazepínicos
(depressão do SNC, ataxia, letargia).
Toxicidade por fenitoína (ataxia,
hiperreflexia, nistagmo, tremor).
Hipocalemia (eletrólitos)

Hidroclorotiazida + morfina

↓ do efeito do diurético

Omeprazol + varfarina
Furosemida + propranolol

↑ dos valores séricos e dos efeitos
anticoagulantes.
Hipotensão, bradicardia

Captopril + furosemide

Hipotensão postural

Hidroclorotiazida + hidrocortisona

Demorado

Razoável

16 (5,4)

Dexametasona + fenitoína

Hipocalemia e subsequentes arritmias
cardíacas (eletrólitos)
↓ do efeito da dexametasona

Demorado

Excelente

15 (5,1)

Enalapril + furosemide

Hipotensão postural (primeira dose).

Rápido

Boa

14 (4,7)

Fenitoína + midazolam

↓ da eficácia do midazolam

Rápido

Boa

14 (4,7)

Claritromicina + prednisone

↑ das reações adversas da prednisona

Demorado

Boa

13 (4,4)

Enalapril + insulina

Hipoglicemia

Não especificado

Razoável

13 (4,4)

Fenitoína + omeprazol
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Fluconazol + midazolam

Sedação

Rápido

Excelente

12 (4,1)

Insulina + losartan

Hipoglicemia

Não especificado

Razoável

11 (3,7)

Digoxina + furosemida

Demorado

Razoável

10 (3,4)

Enalapril + hidroclorotiazida

Toxicidade por digoxina (náuseas,
vômitos, arritmias cardíacas).
↓ da pressão arterial

Rápido

Razoável

10 (3,4)

Fenitoína + hidrocortisona

↓ da efetividade da hidrocortisona

Demorado

Razoável

10 (3,4)

Gabapentina + morfina

↑ da concentração plasmática da
gabapentina
Sangramento

Não especificado

Excelente

10 (3,4)

Não especificado

Boa

10 (3,4)

Demorado

Boa

9 (3,0)

Não especificado

Razoável

9 (3,0)

Rápido

Excelente

8 (2,7)

Demorado

Razoável

8 (2,7)

Demorado

Boa

7 (2,4)

Rápido

Razoável

7 (2,4)

Não especificado

Razoável

7 (2,4)

Rápido

Boa

7 (2,4)

Demorado

Razoável

7 (2,4)

Demorado

Razoável

7 (2,4)

Heparina + varfarina
Fenitoína + paracetamol
Midazolam + ranitidine
Amiodarona + carvedilol

↓ da eficácia do paracetamol e ↑ do risco
de hepatotoxicidade.
↑ da biodisponibilidade do midazolam.

Captopril + hidroclorotiazida

Pode resultar em bradicardia, hipotensão,
parada sinusal e bloqueio AV.
↑ dos efeitos adversos do propranolol bradicardia, fadiga, broncoespasmo
(toxicidade)
Toxicidade por fenitoína (ataxia,
hiperreflexia, nistagmo, tremor) e / ou ↓
das concentrações de amiodarona.
Pode resultar em hipotensão

Captopril + insulina

Hipoglicemia

Carvedilol + dobutamine

↓ do efeito da dobutamina

Hidroclorotiazida + prednisone

Hipocalemia e subsequentes arritmias
cardíacas (eletrólitos)
Hipercalcemia (eletrólitos)

Hidralazina + propranolol

Amiodarona + fenitoína

Gluconato de cálcio +hidroclorotiazida
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Clonidina + insulina

Hipoglicemia ou hiperglicemia

Não especificado

Razoável

6 (2,0)

Digoxina + omeprazol

Toxicidade por digoxina (náuseas,
vômitos, arritmias cardíacas).
Sangramento ou ↓ do efeito da varfarina

Rápido

Boa

6 (2,0)

Não especificado

Razoável

6 (2,0)

Rápido

Boa

6 (2,0)

Não especificado

Boa

5 (1,7)

Não especificado

Razoável

5 (1,7)

Demorado

Boa

5 (1,7)

Rápido

Excelente

4 (1,4)

Carbamazepina + furosemida

Concentrações ↓ de propranolol,
resultando em perda de eficácia.
↑ do tempo de protrombina e aumento do
risco de sangramento.
Bradicardia, hipotensão, parada sinusal e
bloqueio AV.
Hyponatremia (eletrólitos)

Demorado

Boa

4 (1,4)

Ceftriaxona + varfarina

Sangramento

Não especificado

Boa

4 (1,4)

Claritromicina + metilprednisolona

↑ das reações adversas da
metilprednisolona
Toxicidade por fenitoína (ataxia,
hiperreflexia, nistagmo, tremor).
↑ dos níveis séricos de teofilina e risco de
toxicidade (náuseas, vômitos,
palpitações, convulsões).
Toxicidade por fenitoína (ataxia,
hiperreflexia, nistagmo, tremores).
↓ da degradação metabólica da
prednisona e um ↑ nos efeitos da
prednisona.
Hiperglicemia, hipertrigliceridemia.

Demorado

Boa

4 (1,4)

Demorado

Boa

4 (1,4)

Rápido

Razoável

4 (1,4)

Demorado

Boa

4 (1,4)

Demorado

Boa

4 (1,4)

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Hidrocortisona + varfarina
Omeprazol + sulfato ferroso
Amiodarona + atorvastatina
Prednisona + propranolol
Tramadol + zolpidem
Amiodarona + metoprolol

Clopidogrel + fenitoína
Diltiazem + hidroxizina

Fenitoína + fluconazol
Fluconazol + prednisona

Furosemida + insulina

↓ da biodisponibilidade do ferro nãoheme.
Miopatia ou rabdomiólise.
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Furosemida + oxicodona

↓ da eficácia do diurético

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Fenitoína + prednisone

↓ do efeito da prednisona

Demorado

Boa

4 (1,4)

Hidroclorotiazida + propranolol

Hiperglicemia, hipertrigliceridemia.

Demorado

Razoável

4 (1,4)

Hidrocortisona + pancurônio

↓ da eficácia do pancurônio; fraqueza
muscular e miopatia prolongadas.
↓ da formação do metabolito ativo do
clopidogrel, resultando em alta
reatividade plaquetária durante o
tratamento.
Bradicardia

Demorado

Razoável

4 (1,4)

Não especificado

Excelente

3 (1,0)

Não especificado

Razoável

3 (1,0)

Toxicidade da fenitoína (ataxia,
hiperreflexia, nistagmos, tremor).
Sangramento

Demorado

Boa

3 (1,0)

Demorado

Excelente

3 (1,0)

Demorado

Boa

3 (1,0)

Aciclovir + fenitoína

Sangramento ou ↓ dos efeitos da
varfarina.
Convulsão

Demorado

Boa

2 (0,7)

Albendazol + carbamazepina

↓ das concentrações do albendazol

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Amiodarona + clonazepam

Demorado

Boa

2 (0,7)

Rápido

Boa

2 (0,7)

Demorado

Boa

2 (0,7)

Demorado

Boa

2 (0,7)

Carbamazepina + metilprednisolona

Toxicidade por clonazepam (confusão,
fala indistinta, enurese).
Déficits psicomotores (↓ do tempo de
reação, ↓ da vigilância)
Toxicidade por fenitoína (ataxia,
hiperreflexia, nistagmo, tremor).
↓ da eficácia da carbamazepina
(convulsão)
↓ dos efeitos da metilprednisolona

Demorado

Boa

2 (0,7)

Carbamazepina + midazolam

↓ da eficácia do midazolam

Rápido

Boa

2 (0,7)

Atorvastatina + clopidogrel

Carvedilol + clonidine
Clobazam + fenitoína
Paracetamol + varfarina
Prednisona + varfarina

Amitriptilina + diazepam
Amitriptilina + fenitoína
Carbamazepina + fenobarbital
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Carbamazepina + varfarina

↓ do efeito anticoagulante

Cetoprofeno + enalapril

Disfunção renal ou ↑ da pressão arterial

Ciprofloxacina + gluconato de cálcio

↓ do efeito da ciprofloxacina

Ciprofloxacina + fenitoína

↑ ou ↓dos efeitos da fenitoína, ↓ dos
efeitos da dexametasona
↑ da exposição ao metabólito ativo do
clobazam
↑ da exposição ao metabólito ativo do
clobazam
Indução ou exacerbação de distúrbios da
regulação ortostática
Sedação

Demorado

Boa

2 (0,7)

Não especificado

Excelente

2 (0,7)

Rápido

Boa

2 (0,7)

Demorado

Excelente

2 (0,7)

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Rápido

Boa

2 (0,7)

Toxicidade por fenitoína ou ↓ dos níveis
plasmáticos de metronidazol.
Toxicidade por fenitoína (ataxia,
hiperreflexia, nistagmo, tremor).
↓ ou ↑ da eficácia do pancurônio.

Demorado

Razoável

2 (0,7)

Demorado

Razoável

2 (0,7)

Rápido

Boa

2 (0,7)

Demorado

Boa

2 (0,7)

Demorado

Boa

2 (0,7)

Fenobarbital + hidrocortisona

Toxicidade por fenitoína (ataxia,
hiperreflexia, nistagmo, tremor).
Concentrações alteradas de fenitoína ou
topiramato.
↓ da efetividade da hidrocortisona

Demorado

Boa

2 (0,7)

Fenobarbital + metilprednisolona

↓ da efetividade da metilprednisolona

Demorado

Boa

2 (0,7)

Fluconazol + rifampicina

Demorado

Excelente

2 (0,7)

Furosemida + pancurônio

↓ das concentrações séricas de fluconazol
e atividade antifúngica.
↑ ou ↓ do bloqueio neuromuscular

Rápido

Boa

2 (0,7)

Gentamicina + sulfato de magnésio

Fraqueza neuromuscular.

Demorado

Razoável

2 (0,7)

Clobazam + fluconazol
Clobazam + omeprazol
Clonidina + clorpromazina
Diltiazem + midazolam
Fenitoína + metronidazol
Fenitoína + nortriptilina
Fenitoína + pancurônio
Fenitoína + sulfametoxazol /
trimetoprima
Fenitoína + topiramato

Apêndices 161
Sandro Ritz Alves Bezerra

Gentamicina + sulfato de magnésio

Fraqueza neuromuscular.

Demorado

Razoável

2 (0,7)

Haloperidol + olanzapina

Parkinsonismo (rigidez em roda dentada,
marcha instável).
↓ da efetividade da hidrocortisona

Demorado

Boa

2 (0,7)

Demorado

Razoável

2 (0,7)

↓ da eficácia do rocurônio; fraqueza
muscular e miopatia prolongadas.
Convulsões

Demorado

Razoável

2 (0,7)

Demorado

Razoável

2 (0,7)

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Hidrocortisona + rifampicina
Hidrocortisona + rocurônio
Ibuprofeno + levofloxacina
Insulina + sulfametoxazol /
trimetoprima
Levofloxacina + sulfato de zinco

Hipoglicemia
↓ da efetividade da levofloxacina

Rápido

Razoável

2 (0,7)

Midazolam + rifampicina

Rápido

Razoável

2 (0,7)

Ranitidina + risperidone

Concentrações plasmáticas ↓ de
midazolam.
↑ da biodisponibilidade da risperidona.

Não especificado

Boa

2 (0,7)

Ácido fólico + fenitoína

Convulsão, anemia

Demorado

Boa

1 (0,3)

Ácido valpróico + fenitoína

Demorado

Boa

1 (0,3)

Rápido

Excelente

1 (0,3)

Rápido

Excelente

1 (0,3)

Atenolol + cetoprofeno

Níveis alterados de valproato ou níveis
alterados de fenitoína.
Bradicardia, hipotensão, parada sinusal e
bloqueio AV.
Bradicardia, hipotensão, parada sinusal e
bloqueio AV.
↑ da pressão arterial.

Demorado

Boa

1 (0,3)

Captopril + clorpromazina

Hipotensão

Rápido

Boa

1 (0,3)

Carbonato de cálcio + ciprofloxacina

↓do efeito da ciprofloxacina

Rápido

Boa

1 (0,3)

Ciprofloxacina + sulfato de zinco

↓do efeito da ciprofloxacina

Rápido

Razoável

1 (0,3)

Claritromicina + formoterol /
budesonida

↑ da concentração da budesonida

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Amiodarona + atenolol
Amiodarona + propranolol
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Clopidogrel + pentoxifilina

Sangramento

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Dexametasona + fenobarbital

↓ do efeito da dexametasona

Demorado

Boa

1 (0,3)

Dexametasona + fluconazol

↑ da exposição ao glicocorticoide e risco
de toxicidade.
↓ do efeito da dexametasona

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Demorado

Boa

1 (0,3)

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Fenobarbital + varfarina

Sensibilidade reduzida à ecocardiografia
sob estresse com Dobutamina.
Sangramento

Demorado

Excelente

1 (0,3)

Ganciclovir + tacrolimus

Toxicidade renal

Demorado

Razoável

1 (0,3)

Hidroclorotiazida + oxicodona

↓ do efeito do diurético

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Imipramina + varfarina

Sangramento

Demorado

Razoável

1 (0,3)

Insulina + pentoxifilina

Hipoglicemia

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Demorado

Boa

1 (0,3)

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Demorado

Boa

1 (0,3)

Demorado

Razoável

1 (0,3)

Dexametasona + rifampicina
Dobutamina + propranolol

Lamivudina / zidovudina + paracetamol Neutropenia; toxicidade por paracetamol
(hepatotoxicidade).
Linezolida + propranolol
hipotensão postural

Prednisona + rifampicina

↓ da concentração plasmática do
omeprazol
↓ da efetividade da prednisona

Propranolol + varfarina

Sangramento

Omeprazol + rifampicina
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APÊNDICE I
Distribuição das IMP de gravidade “Maior” de acordo com o impacto clínico, início de ação, qualidade da documentação e número de pacientes
idosos internados em UTI expostos. São Paulo, 2012.
Dupla de medicamentos

Impacto clínico

Início de ação

Qualidade da

Quantidade de

documentação

pacientes (n/%)

Metoclopramida + morfina

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

90 (30,4)

Ondansetrona + tramadol

Síndrome serotoninérgica

Não especificado

Razoável

76 (25,7)

Metoclopramida + tramadol

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

58 (19,6)

Metoclopramida + midazolam

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

41 (13,9)

Enoxaparina + heparina

Sangramento

Não especificado

Razoável

23 (7,6)

Midazolam + morfina

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

22 (7,4)

Clopidogrel + omeprazol

Trombose

Rápido

Razoável

21 (7,1)

Haloperidol + morfina

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

21 (7,1)

Morfina + tramadol

Não especificado

Razoável

19 (6,4)

Morfina + quetiapina

Depressão respiratória e do SNC; síndrome
serotoninérgica
Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

17 (5,7)

Fenitoína + tramadol

Redução da exposição ao tramadol (dor)

Não especificado

Razoável

16 (5,4)

Captopril + morfina

Não especificado

Razoável

15 (5,1)

Haloperidol + tramadol

Aumento da concentração plasmática da
morfina
Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

15 (5,1)

Clopidogrel + enoxaparina

Sangramento

Não especificado

Razoável

14 (4,7)

Clopidogrel + heparina

Sangramento

Não especificado

Razoável

14 (4,7)
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Diazepam + metoclopramide

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

14 (4,7)

Amiodarona + diltiazem

Hipotensão, bradicardia

Rápido

Boa

12 (4,1)

Carvedilol + morfina

↑ da exposição a morfina

Não especificado

Razoável

12 (4,1)

Claritromicina + midazolam

↑ da sedação

Rápido

Excelente

12 (4,1)

Clonazepam + metoclopramide

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

12 (4,1)

Enoxaparina + varfarina

Sangramento

Não especificado

Razoável

12 (4,1)

Fenitoína + quetiapina

↓ do efeito antipsicótico

Não especificado

Razoável

12 (4,1)

Metoclopramida + zolpidem

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

11 (3,7)

Amicacina + furosemida

Ootoxicidade; nefrotoxicidade

Não especificado

Razoável

10 (3,4)

Diltiazem + morfina

↑ da exposição a morfina

Não especificado

Razoável

10 (3,4)

Morfina + propofol

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

9 (3,0)

Fenitoína + nimodipino

Hipertensão

Demorado

Boa

9 (3,0)

Heparina + sertalina

Sangramento

Demorado

Boa

9 (3,0)

Furosemida + gentamicina

Ototoxicidade; nefrotoxicidade

Não especificado

Boa

8 (2,7)

Amiodarona + varfarina

Sangramento

Demorado

Excelente

8 (2,7)

Atenolol + diltiazem

Hipotensão; bradicardia

Rápido

Boa

8 (2,7)

Captopril + cloreto de potássio

Hipercalemia (alteração de eletrólitos)

Demorado

Boa

8 (2,7)

Carvedilol + diltiazem

Hipotensão; bradicardia

Rápido

Boa

8 (2,7)

Cetoprofeno + enoxaparina

Sangramento

Não especificado

Boa

8 (2,7)

Midazolam + tramadol

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

8 (2,7)

Morfina + sertralina

Síndrome serotoninérgica

Não especificado

Razoável

8 (2,7)
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Morfina + zolpidem

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

8 (2,7)

Propofol + tramadol

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

8 (2,7)

Quetiapina + tramadol

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

8 (2,7)

Omeprazol + tacrolimus

↑ da exposição ao tacrolimus (intoxicação)

Não especificado

Boa

7 (2,4)

Midazolam + propofol

Efeitos cardiorrespiratórios aditivos.

Não especificado

Razoável

7 (2,4)

Amiodarona + digoxina

Intoxicação digitálica

Não especificado

Excelente

7 (2,4)

Amitriptilina + morfina

Não especificado

Razoável

7 (2,4)

Hidroxizina + metoclopramide

↑ do risco de íleo paralítico; ↑ do risco de
síndrome serotoninérgica.
Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

7 (2,4)

Insulina + levofloxacina

Hipoglicemia ou hiperglicemia

Não especificado

Razoável

7 (2,4)

Linezolida + morfina

Rápido

Razoável

7 (2,4)

Não especificado

Razoável

7 (2,4)

Metoclopramida + tacrolimus

Potenciação do SNC e dos efeitos
depressores da morfina.
Depressão respiratória e do SNC; aumento
do risco de síndrome serotoninérgica.
Risco de toxicidade do tacrolimus.

Não especificado

Razoável

7 (2,4)

Anlodipina + claritromicina

↑ da exposição à anlodipina.

Demorado

Excelente

6 (2,0)

Carvedilol + digoxina

Rápido

Razoável

6 (2,0)

Cetoprofeno + heparina

↑ da exposição da digoxina com ↑ do risco
de bloqueio cardíaco completo
Sangramento

Não especificado

Razoável

6 (2,0)

Clonazepam + morfina

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

6 (2,0)

Codeína + morfina

Depressão respiratória e do SNC. Síndrome
serotoninérgica
Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

6 (2,0)

Não especificado

Razoável

6 (2,0)

Alteração nas concentrações séricas de
fenitoína (convulsão)

Não especificado

Boa

6 (2,0)

Metadona + morfina

Codeína + metoclopramide
Diazepam + fenitoína
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Haloperidol + propranolol

hipotensão e parada cardíaca.

Rápido

Boa

6 (2,0)

Amicacina + vancomicina

Não especificado

Razoável

5 (1,7)

Amitriptilina + norepinefrina

Ototoxicidade aditiva e / ou
nefrotoxicidade.
Hipertensão, arritmia cardíaca e taquicardia

Rápido

Boa

5 (1,7)

Amitriptilina + tramadol

Íleo paralítico; de síndrome de serotonina

Não especificado

Razoável

5 (1,7)

Atorvastatina + diltiazem

↑ do risco de rabdomiólise.

Demorado

Boa

5 (1,7)

Claritromicina + diltiazem

↑ da exposição ao diltiazem

Demorado

Excelente

5 (1,7)

Digoxina + diltiazem

Rápido

Boa

5 (1,7)

Digoxina + metoclopramide

↑ da exposição à digoxina; aumento do
risco de bloqueio cardíaco completo.
↓ dos níveis da digoxina

Não especificado

Boa

5 (1,7)

Cloreto de potássio + enalapril

Hipercalemia (alteração de eletrólitos)

Demorado

Boa

4 (1,4)

Atorvastatina + claritromicina

Miopatia; rabdomiólise

Não especificado

boa

4 (1,4)

Ciprofloxacina + tramadol

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Ciclobenzaprina + metoclopramide

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Claritromicina + clonazepam

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Desmopressina + morfina

↑ da sedação do SNC causada pelos
benzodiazepínicos
Íleo paralítico; ↑ do risco de depressão
respiratória e do SNC.
Íleo paralítico; depressão respiratória e do
SNC.
Hiponatremia (alteração de eletrólitos)

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Diazepam + morfina

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Heparina + venlafaxine

Sangramento

Não especificado

Boa

4 (1,4)

Metadona + midazolam

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Clorpromazina + morfina
Clorpromazina + tramadol
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Linezolida + metoclopramide

Crise hipertensiva

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Metoclopramida + oxicodona

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Oxicodona + tramadol

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Atorvastatina + digoxina

Depressão respiratória e do SNC; síndrome
serotoninérgica
Concentrações plasmáticas ↑ de digoxina.

Não especificado

Razoável

3 (1,0)

Captopril + losartan

Hipotensão

Não especificado

Excelente

3 (1,0)

Cetoprofeno + dexametasona

Risco de úlcera gástrica e sangramento

Não especificado

Razoável

3 (1,0)

Clonidina + propranolol

Não especificado

Razoável

3 (1,0)

Clorpromazina + codeína

↑ do risco de bradicardia sinusal; exagerada
resposta de abstinência de clonidina
(hipertensão aguda).
Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

3 (1,0)

Digoxina + norepinefrina

Risco de cardiotoxicidade (arritmias)

Não especificado

Razoável

3 (1,0)

Gentamicina + vancomicina

Nefrotoxicidade

Demorado

Razoável

3 (1,0)

Morfina + prometazina

Não especificado

Razoável

3 (1,0)

Demorado

Razoável

3 (1,0)

Tramadol + varfarina

Íleo paralítico; aumento do risco de
depressão respiratória e do SNC.
↓ do tempo de INR / protrombina e eficácia
anticoagulante
Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

3 (1,0)

Alopurinol + varfarina

↑ da atividade da varfarina

Demorado

Boa

2 (0,7)

Atenolol + rivastigmina

bradicardia

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Atenolol + clonidina

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Baclofeno + metoclopramida

↑ do risco de bradicardia sinusal; exagerada
resposta de abstinência de clonidina
(hipertensão aguda)
Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Baclofeno + morfina

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Oxacilina + varfarina
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Captopril + digoxina

↑ da concentração plasmática da digoxina

Não especificado

Boa

2 (0,7)

Carbamazepina + morfina

↑ dos riscos para síndrome serotoninérgica

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Carbamazepina + oxicodona

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Carbamazepina + tramadol

↓ na concentração de oxicodona e síndrome
serotoninérgica
↑ dos riscos para síndrome serotoninérgica

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Carbonato de cálcio + feitoína

↓ do efeito da fenitoína (convulsão)

Rápido

Razoável

2 (0,7)

Carvedilol + rivastigmine

Bradicardia aditiva

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Cetoprofeno + hidroclorotiazida

↓ do efeito diurético e possível
nefrotoxicidade
Úlcera gástrica e sangramento

Demorado

Boa

2 (0,7)

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Não especificado

Boa

2 (0,7)

Claritromicina + digoxina

Depressão respiratória e do SNC, síndrome
serotoninérgica e íleo paralítico
Intoxicação digitálica

Demorado

Excelente

2 (0,7)

Clonazepam + propofol

Efeito aditivo cardiorrespiratório

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Clonazepam + fenitoína

Demorado

Boa

2 (0,7)

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Codeína + diltiazem

Alteração nas concentrações de ambas as
drogas
↑ do risco de bradicardia sinusal; exagerada
resposta de abstinência de clonidina
(hipertensão aguda).
↑ das concentrações de codeína e morfina.

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Codeína + propofol

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Codeína + tramadol

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Codeína + zolpidem

Depressão respiratória e do SNC; síndrome
de serotonina
Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Diazepam + propofol

Efeito aditivo cardiorrespiratório

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Cetoprofeno + metilprednisolona
Ciclobenzaprina + morfina

Clonidina + esmolol
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Difenidramina + metoclopramide

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Digoxina + gentamicina

↑ das concentrações de digoxina

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Digoxina + hidroclorotiazida

Demorado

Excelente

2 (0,7)

Diltiazem + metoprolol

Toxicidade por digitálicos (náuseas,
vômitos, arritmias).
Hipotensão; bradicardia

Rápido

Boa

2 (0,7)

Diltiazem + propranolol

Hipotensão; bradicardia

Rápido

Boa

2 (0,7)

Donepezil + hidroxizina

Convulsão

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Dopamina + fenitoína

Hipotensão e / ou parada cardíaca

Rápido

Razoável

2 (0,7)

Enalapril + losartan

Hipotensão, síncope, hipercalemia,
alterações na função renal, insuficiência
renal aguda
Sangramento

Não especificado

Excelente

2 (0,7)

Demorado

Boa

2 (0,7)

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Fenobarbital + metoclopramida

↓ das concentrações de tacrolimus e
aumento do risco de rejeição de órgãos.
Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Fenobarbital + midazolam

Depressão respiratória aditiva.

Não especificado

Boa

2 (0,7)

Fenobarbital + morfina

Depressão respiratória e do SNC.

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Fenobarbital + tramadol

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Furosemida + neomicina

Depressão do SNC e diminuição das
concentrações plasmáticas de tramadol.
Depressão do SNC, síndrome
serotoninérgica
Ototoxicidade; nefrotoxicidade

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Hidrocortisona + ibuprofeno

Úlcera gástrica ou sangramento

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Hidroxizina + morfina

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Enoxaparina + sertralina
Fenitoína + tacrolimus

Fentanila + metadona
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Hidroxizina + tramadol

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Imipramina + tramadol

Íleo paralítico; depressão respiratória e do
SNC.
Íleo paralítico; de síndrome de serotonina

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Insulina + octreotide

Regulação prejudicada da glicose.

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Levomepromazina + morfina

Depressão respiratória e do SNC.

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Levomepromazina + tramadol

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Metadona + metoclopramide

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Metoclopramida + prometazina

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Metoclopramida + sirolimus

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Morfina + tiopental

Toxicidade por sirolimus (anemia,
leucopenia, trombocitopenia, hipocalemia,
diarreia).
Íleo paralítico; de síndrome
serotoninérgica.
Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Piperacilina / tazobactam + varfarina

Sangramento

Demorado

Boa

2 (0,7)

Prednisona + tacrolimus

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Sertralina + tramadol

↓ das concentrações de tacrolimus e
aumento do risco de rejeição de órgãos.
Síndrome serotoninérgica

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Tramadol + venlafaxina

Síndrome serotoninérgica

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Alopurinol + enalapril

Hipersensibilidade

Rápido

Razoável

1 (0,3)

Amicacina + pancurônio

Depressão respiratória e íleo paralítico

Rápido

Boa

1 (0,3)

Amicacina + rocurônio

Depressão respiratória e íleo paralítico

Rápido

Boa

1 (0,3)

Amiodarona + codeína

↑ da concentração do opioide

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Morfina + paroxetina
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Azatioprina + enalapril

Mielossupressão

Demorado

Boa

1 (0,3)

Azatioprina + sulfametoxazol /
trimetoprima
Bromocriptina + metoclopramida

Mielossupressão

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Clonazepam + codeína

Risco de ↓ da efetividade da
metoclopramida e do agente dopaminérgico
Depressão respiratória e do SNC; síndrome
de serotonina; íleo paralítico.
Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Clonazepam + zolpidem

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Clopidogrel + varfarina

Sangramento

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Codeína + quetiapine

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Codeína + venlafaxine

Síndrome serotoninérgica

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Desmopressina + sertraline

Hiponatremia (alteração de eletrólitos)

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Desmopressina + tramadol

Hiponatremia (alteração de eletrólitos)

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Dexametasona + lopinavir / ritonavir

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Dexametasona + naproxeno

↑ das concentrações de esteroides e ↓ do
cortisol plasmático, o que pode resultar no
desenvolvimento da síndrome de Cushing.
Úlcera gástrica ou sangramento

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Diazepam + fenobarbital

Depressão respiratória aditiva

Não especificado

Boa

1 (0,3)

Diazepam + zolpidem

Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Difenidramina + donepezil

↓ do limiar de convulsão.

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Escitalopram + omeprazol

↑ da exposição ao escitalopram

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Escitalopram + tramadol

Síndrome serotoninérgica

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Fenitoína + oxicodona

↓da exposição a oxicodona (dor)

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Ciclobenzaprina + tramadol
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Haloperidol + oxicodona

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Heparina + paroxetine

Sangramento

Demorado

Boa

1 (0,3)

Levofloxacina + varfarina

Sangramento

Demorado

Excelente

1 (0,3)

Lopinavir / ritonavir + tramadol

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Morfina + venlafaxina

↑ da exposição ao tramadol e ↑ do risco de
depressão respiratória.
Depressão respiratória e do SNC e
síndrome serotoninérgica.
Síndrome serotoninérgica

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Oxicodona + propofol

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Oxicodona + quetiapina

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Oxicodona + venlafaxina

Síndrome serotoninérgica

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Paroxetina + tramadol

Íleo paralítico e síndrome serotoninérgica

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Prometazina + tramadol

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Propofol + zolpidem

Íleo paralítico; depressão respiratória e do
SNC.
Depressão do SNC

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Tiopental + tramadol

Depressão respiratória e do SNC

Não especificado

Razoável

1 (0,3)

Morfina + oxicodona
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APÊNDICE J
Distribuição das IMP de gravidade “Contraindicada” de acordo com o impacto clínico, início de ação, qualidade da documentação e número de
pacientes idosos internados em UTI expostos. São Paulo, 2012.
Dupla de medicamentos
Haloperidol + metoclopramida
Metoclopramida + quetiapina
Metoclopramida + sertralina
Amitriptilina + metoclopramida
Metoclopramida + risperidona
Cloreto de potássio + hioscina
Clorpromazina + metoclopramida
Levomepromazina + metoclopramida
Linezolida + norepinefrina
Metoclopramida + venlafaxina
Atropina + cloreto de potássio
Amiodarona + linezolida
Dopamina + linezolida
Linezolida + metilfenidato
lopinavir / ritonavir + nimodipino
Fenitoína + lopinavir / ritonavir

Impacto clínico
Reação extrapiramidal e síndrome
neuroléptica maligna
Reação extrapiramidal e síndrome
neuroléptica maligna
Reação extrapiramidal e síndrome
neuroléptica maligna
Reação extrapiramidal e síndrome
neuroléptica maligna
Reação extrapiramidal e síndrome
neuroléptica maligna
Lesão gástrica
Reação extrapiramidal e síndrome
neuroléptica maligna
Reação extrapiramidal e síndrome
neuroléptica maligna
Hipertensão
reação extrapiramidal e síndrome
neuroléptica maligna
Lesão gástrica
Hipertensão
Hipertensão
Hipertensão
Hipotensão
Convulsões

Início de ação
Não especificado

Qualidade da
documentação
Razoável

Quantidade de
pacientes (n/%)
34 (11,5)

Não especificado

Razoável

33 (11,1)

Não especificado

Razoável

20 (6,8)

Não especificado

Razoável

12 (4,1)

Não especificado

Razoável

11 (3,7)

Rápido
Não especificado

Razoável
Razoável

5 (1,7)
4 (1,4)

Não especificado

Razoável

4 (1,4)

Não especificado
Não especificado

Razoável
Razoável

4 (1,4)
4 (1,4)

Rápido
Não especificado
Não especificado
Rápido
Não especificado
Não especificado

Razoável
Razoável
Razoável
Razoável
Razoável
Razoável

3 (1,0)
2 (0,7)
2 (0,7)
2 (0,7)
2 (0,7)
2 (0,7)
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Metoclopramida + olanzapina
Linezolida + tramadol

Reação extrapiramidal e síndrome
neuroléptica maligna
Síndrome serotoninérgica e intoxicação
opioide

Não especificado

Razoável

2 (0,7)

Não especificado

Razoável

1 (0,3)
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APÊNDICE K
Distribuição dos medicamentos envolvidos na ocorrência de IMP prolongadoras do intervalo QT em pacientes idosos internados em UTI em
função das vias metabólicas envolvidas, de acordo com seu envolvimento no processo de interação como substrato, inibidor enzimático ou
indutor enzimático. São Paulo, 2012.
Medicamentos / vias metabólicas

CYP1A2

CYP2A6

CYP2C8/9

CYP2C19

CYP3A4

CYP2D6

CYP2E1 CYP2B6

Amiodarona

Substrato
(fraco)

-

Substrato
(forte)

Substrato
(fraco)

-

-

-

-

-

-

-

-

Inibidor
(forte)
-

Inibidor
Inibidor
(moderado) (moderado)
Substrato
(fraco)
Inibidor
(fraco)
-

Substrato
(fraco)

Substrato
(fraco)

Substrato
(forte)

-

Substrato
(fraco)

Inibidor
(fraco)
-

-

Inibidor
(fraco)
-

-

Substrato
(fraco)

Inibidor
(fraco)
Substrato
(fraco)

-

-

-

-

Inibidor
(fraco)
Substrato
(forte)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Substrato
(forte)

-

-

Amitriptilina

Ciclobenzaprina

Inibidor
(fraco)
Substrato
(forte)

Ciprofloxacina

-

Claritromicina

Inibidor
(forte)
-

Clorpromazina

Inibidor
(fraco)
Substrato
(fraco)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inibidor
(forte)
Substrato
(fraco)

-

Apêndices 176
Sandro Ritz Alves Bezerra

-

Donepezil

Escitalopram

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Substrato
(forte)

-

-

-

Fluconazol

-

Formoterol + budesonida

Inibidor
(fraco)
-

-

Substrato
(fraco)
Substrato
(forte)

Inibidor
(forte)
Substrato
(fraco)
-

Inibidor
(fraco)
-

Inibidor
(fraco)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inibidor
(forte)
Substrato
(fraco)
-

Inibidor
(moderado)
Substrato
Substrato
(fraco)
(fraco)
-

-

-

-

Substrato
(fraco)
-

Inibidor
(forte)
Substrato
(fraco)
-

-

-

Fosfato sódio potássio

-

-

-

-

-

-

-

-

Galantamina

-

-

-

-

Substrato
(fraco)

Substrato
(fraco)

-

-

Substrato
(fraco)

-

-

-

-

-

-

-

Substrato
(forte)
-

-

-

-

Inibidor
Inibidor
(moderado) (moderado)
-

-

Haloperidol

Hidroxizina

-

-

-

Substrato
(forte)
-
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Imipramina

-

-

-

-

-

Substrato
(fraco)

-

-

Substrato
(forte)

Substrato
(fraco)

inibidor
(fraco)
Substrato
(forte)

-

-

-

Substrato
(fraco)

-

-

-

Inibidor
Inibidor
(moderado) (fraco)
-

-

Levofloxacina

Inibidor
(fraco)
-

-

-

Inibidor
(fraco)
-

Levomepromazina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Substrato
(fraco)

-

-

-

Substrato
(forte)

Inibidor
(fraco)
Substrato
(fraco)

-

Substrato
(fraco)

Indutor
(fraco)

-

Indutor
(fraco)

-

Indutor
(fraco)

-

-

-

-

Inibidor
(fraco)
Substrato
(fraco)

Inibidor
(fraco)
Substrato
(fraco)

Inibidor
(forte)
Substrato
(forte)

Inibidor
(forte)
Substrato
(fraco)

Inibidor
(fraco)
-

-

Inibidor
(fraco)
-

Inibidor
(moderado)
-

Lopinavir + ritonavir

Metadona

Metronidazol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inibidor
(fraco)

-

Inibidor
(moderado)

-

-

-
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Norfloxacino

Ondansetrona

-

-

-

-

-

Inibidor
(forte)
Substrato
(fraco)

-

-

-

-

Substrato
(fraco)

-

Inibidor
(moderado)
Substrato
Substrato
(forte)
(fraco)

-

Prometazina

Quetiapina

Inibidor
(fraco)
-

-

-

-

Inibidor
(fraco)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Substrato
(forte)

Inibidor
(fraco)
Substrato
(forte)

-

-

-

-

Substrato (fraco)
-

-

Substrato
(forte)

Inibidor
(fraco)
Substrato
(fraco)

-

-

-

-

