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Table 5. Univariate and multivariable analysis for factors associated with drug 
interactions  

Variable Unadjusted 
OR (95% CI) 

Unadjusted  P-
value 

Adjusted OR 
(95% CI) 

Adjusted 
P-value 

Age 

 
1.05 (1.03-1.07) <0.001 1.05 (1.02-1.08) <0.001 

Number of 
medications 

 

 

1.4 (1.3-1.5) 

 

<0.001 

 

1.3 (1.2-1.5) 

 

<0.001 

Presence of 
comorbid illness  
     No 
    Yes 

 

 

 

Referent 

16.7 (6-46.9) 

 

 

<0.001 

 

 

Referent 

6.6 (2.1-20.2) 

 

 

=0.001 

Cancer type 
     
Gastrointestinal 
     Brain 
     Breast 
     Genitourinary 
     Gynecological 
     Hematological 
     Lung 
     Other 
 

 

Referent 

12 (4.1-34.9) 

0.4 (0.05-3.3) 

2.6 (1.1-6.1) 

1.8 (0.7-4.4) 

1.3 (0.3-5) 

2.8 (1.3-6.2) 

3.4 (1.6-7.4) 

 

 

<0.001 

 
Referent 

28.5 (7.2-113) 
1.3 (0.1-12.1) 

2 (0.7-5.4) 

2.2(0.8-6.2) 

1.2(0.3-5.9) 

1.5 (0.6-3.7) 

3.1(1.2-7.9) 

 

 

<0.001 

Abbreviations: CI: confidence internal; OR: Odds ratio. 
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7. RESUMO DOS ACHADOS DO ARTIGO 2  

 

 

“Potential drug interactions in cancer patients rec eiving supportive care 

exclusively"  

 

1. Este é o primeiro estudo a reportar a epidemiologia de potenciais interações 

medicamentosas em pacientes com câncer terminal que estavam recebendo 

apenas cuidados de suporte. O presente estudo demonstrou que um terço de 

pacientes com câncer em fase terminal em cuidados de suporte exclusivo estava 

exposto a pelo menos uma combinação de drogas com risco de interação. Estes 

números são preocupantes porque quase 70% das potenciais interações foram 

classificadas como de gravidade maior ou moderada e quase 40% estava 

embasada em evidência científica (nível de evidência ≥ 3).  

2. Mais da metade das interações identificadas nesta amostra foram do tipo 

farmacocinético e a grande maioria das potenciais interações envolveu varfarina e 

fenitoína, apesar das medicações mais comumente utilizadas pelos pacientes ter 

sido opióides, laxativos, acetaminofen e corticosteróides.  

3. Os fatores de risco para a utilização de combinações de medicações com risco de 

interação foram idade avançada, número de medicações por paciente, presença 

de comorbidades e pacientes portadores de tumores do sistema nervoso central 

(primários ou metástases). Contudo, o fator de risco mais pronunciado foi o 

diagnóstico de tumores cerebrais, onde os pacientes com lesões centrais tiveram 

quase 30 vezes mais chance de estarem expostos a uma interação 

medicamentosa do que pacientes portadores de tumores gastrointestinais. 

Anticonvulsivantes, geralmente utilizado por esses pacientes, não apenas 

interagem com muitas medicações distintas, mas também são rotineiramente 

prescritos em combinação com esteróides para tratar edema cerebral e 

convulsões associados ao câncer. Há evidência na literatura mostrando que 

quando a fenitoína é associada à dexametasona, seu nível plasmático pode tanto 

aumentar quanto diminuir (Artigo 2).  
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8. RESULTADOS EM PERSPECTIVA  

 

O estudo de interações medicamentosas é um campo ainda a ser explorado. A 

literatura é pobre, com apenas 8 artigos publicados sobre a epidemiologia de interações 

medicamentosas em oncologia. A maioria dos estudos é retrospectiva e, portanto, com 

resultados limitados por potenciais vieses.  

Nossa hipótese de que os pacientes com câncer terminal estariam sob maior risco 

de interações não foi demonstrada. A freqüência de potenciais interações do presente 

estudo foi semelhante a do estudo canadense de 405 pacientes oncológicos 

ambulatórias; porém isto não foi esperado, já que nossa hipótese era de que pacientes 

com câncer no final da vida teriam um risco maior de interações medicamentosas em 

comparação a pacientes oncológicos que ainda estavam recebendo tratamento para o 

câncer. Esta freqüência semelhante de interações em ambos os estudos, se deve muito 

provavelmente ao fato de que 90% das potenciais interações encontradas no estudo de 

pacientes ambulatoriais envolviam medicações não oncológicas, muitas delas também 

identificadas no presente estudo (varfarina e anticonvulsivantes). Em ambos os estudos, a 

maioria das interações foi farmacocinética, cujo mecanismo farmacológico principal de 

interação envolvia enzimas hepáticas do complexo CYP. Isto porque muitas das drogas 

utilizadas por pacientes com câncer como por exemplo, inibidores de bomba de prótons, 

opióides e benzodiazepínicos, são ou substratos ou inibidores ou indutores de enzimas 

CYP.  

Ainda que a relevância clínica de interações medicamentosas seja definitiva, o 

verdadeiro impacto das mesmas na prática oncológica permanece obscuro e muita 

perguntas ainda não foram respondidas: qual o impacto econômico das interações 

medicamentosas nos orçamentos públicos? Qual a melhor forma, melhor desenho de 

pesquisa de se estudar interações medicamentosas? Estudos populacionais podem ser 

úteis para avaliarmos a epidemiologia e o impacto clínico e econômico dos eventos 

adversos que resultam de interações medicamentosas na pratica oncológica. 

E como fazer para preveni-las? A melhor maneira de prevenirmos uma interação 

medicamentosa permanece desconhecida. Guias de alerta como resumos “lembretes” 

contendo uma lista de combinações de drogas com potencial de interagir usualmente 

utilizadas em oncologia, alertas eletrônicos que chamam a atenção dos médicos no 

momento de prescrever um paciente e programas eletrônicos de rastreamento de 
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interações podem aumentar o reconhecimento dessas interações. Nós sugerimos que 

pacientes com alto risco de receber medicações com potencial de interação, como 

pacientes portadores de tumores cerebrais, aqueles com múltiplas comorbidades e 

pacientes que estejam utilizando varfarina e anticonvulsivantes sejam rotineiramente 

rastreados para potenciais interações medicamentosas. Isto é particularmente relevante 

no cenário de cuidados paliativos, onde os pacientes se encontram em condições clínicas 

precárias e com intensa sintomatologia. Médicos que realizam tratamento de suporte a 

pacientes oncológicos devem ter conhecimento das possíveis conseqüências clínicas de 

interações medicamentosas, e desta forma, sugerimos que profissionais de saúde que 

cuidam desses pacientes chequem o nível sérico de fenitoína quando um paciente 

desenvolver sintomas de intoxicação por fenitoína (ataxia e convulsão) e solicite testes de 

coagulação quando um paciente que usa varfarina de longa data for prescrito uma nova 

medicação (especialmente antibióticos, acetaminofen e esteróides). Além disso, 

reavaliação rotineira e contínua da necessidade de se continuar certas medicações para 

pacientes terminais, como estatinas e aspirinas, poderia reduzir o risco de interações 

medicamentosas e suas conseqüências. 
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9. CONCLUSÕES GERAIS 
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9. CONCLUSÕES GERAIS 

 

 Em resumo, combinações de drogas com potencial de interação são 

freqüentemente utilizadas por pacientes ambulatoriais com câncer terminal e que estejam 

recebendo cuidados de suporte exclusivo.  

• A literatura sobre a epidemiologia de interações medicamentosas é pobre, 

com apenas 8 artigos publicados sobre o assunto. A maioria é retrospectiva 

e avaliou potenciais interações medicamentosas.  

• Um terço dos pacientes oncológicos terminais estavam tomando remédios 

com risco de interação medicamentosa.  

• As potenciais interações medicamentosas mais freqüentes incluíram 

varfarina e anticonvulsivantes.  

• Pacientes sob maior risco incluem: idosos, número crescente de 

medicações por pacientes, diagnóstico de lesões malignas cerebrais e 

presença de comorbidades. 
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