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Resumo – Este artigo apresenta um sistema para controle de interação medicamentosa que tem por objetivo 
auxiliar o médico na prescrição de um tratamento. A atual versão do sistema trabalha com drogas que são 
utilizadas para o tratamento de diabetes e hipertensão, e com demais drogas que interagem com estas. 
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Abstract – This article presents a system for control of drugs interaction that has for objective aid the physician 
in the prescription of a medical treatment. The current version of the system works with drugs that are used for 
the treatment of diabetes and hypertension, and with drugs that interact with the former ones. 
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Introdução 
 

Devido a importância que as interações 
medicamentosas possuem num tratamento 
médico e ao aumento que vem ocorrendo na 
utilização de mais de uma droga em conjunto nos 
tratamentos de pacientes, desenvolvemos um 
sistema que tem por objetivo auxiliar o médico 
com respeito a prescrição de receitas a um 
paciente, podendo fazer parte, também, do 
processo de escolha do tratamento a ser adotado. 
Assim, o sistema visa proporcionar alternativas 
para minimizar ou até mesmo anular possíveis 
efeitos colaterais de um tratamento. 
Na versão atual do sistema trabalhamos com 
drogas que são utilizadas no tratamento de 
diabetes e hipertensão e demais drogas que 
interagem com estas. A escolha de tais doenças 
foi feita devido a relevância individual de cada uma 
delas com respeito à saúde pública nacional e 
pelo fato também delas apresentarem altos 
índices de ocorrência em conjunto em pessoas 
idosas. Um outro ponto relevante relacionado com 
tais síndromes é que ambas fazem parte do fator 
de risco para doenças do aparelho circulatório que 
são a principal causa de mortalidade entre todas 
as idades no país [1]. 
 

Descrição do sistema 
 

Com o objetivo de auxiliar o médico na 
escolha da terapêutica a ser adotada após o 
devido diagnóstico, as seguintes funcionalidades 
foram implementadas no sistema: 

 

• Alerta para combinações de drogas com 
doença e drogas com drogas: após o 
diagnóstico consultas podem ser feitas ao 
sistema buscando avaliar a escolha das 
drogas adotadas pelo médico através de 
análises referentes a classe de drogas e 
suas possíveis interações juntamente com 
análises referentes ao estado patológico 
do paciente e possíveis alterações no seu 
metabolismo que possam interferir e até 
alterar o efeito de determinadas drogas. 

• Alerta referente a possíveis condutas do 
paciente (referentes a utilização de drogas 
no seu dia a dia como, por exemplo, 
anticoncepcionais, antibióticos, aspirinas , 
consumo de álcool e tóxicos) que possam 
levar a interações medicamentosas 
adversas devido ao seu estado patológico 
e adoção do tratamento que envolve a 
utilização de drogas. 

• Propor alternativas para a escolha de 
drogas buscando evitar possíveis 
interações medicamentosas, analisando 
interações que ocorrem entre famílias de 
drogas e interações que ocorrem entre 
uma droga pertencente a uma família com 
uma outra família de drogas. 

• Propor aditivos para um tratamento que 
são drogas que visam minimizar os efeitos 
colaterais causados por um tratamento, 
agindo como antagonistas de 
determinadas drogas.  

 
A figura abaixo representa uma arquitetura 

aplicável ao nosso sistema. Apesar de nossa atual 
versão ainda não possuir a interface de 



comunicação com a base de dados mencionada 
na arquitetura, pretendemos desenvolve-la. 
 

 
 
Figura1 – Arquitetura para o sistema. 

 
O servidor atende via sockets a consultas 

em formato XML, para isso ele trabalha com uma 
porta bem definida (5000). O cliente neste caso 
pode acessar o servidor via internet e receber 
respostas em formato XML, a partir daí ele pode 
tratar tal resposta e apresenta-la através de 
páginas web. 

Uma interface para atualização da base de 
dados pode ser desenvolvida para viabilizar 
inserções de novas drogas e doenças ao sistema, 
assim aumentado o número interações entre 
doenças/drogas com que o sistema pode 
trabalhar. 

As figuras abaixo representam 
respectivamente uma consulta ao servidor e a 
resposta obtida. 

 

 
 
Figura2- consulta1.xml 
 

 
 
Figura3 – reconsulta1.xml 
 

 
A consulta exemplificada é do tipo 

consulta1, ela tem por objetivo procurar possíveis 
interações entre um conjunto de drogas e/ou 
classes de drogas, tal consulta tem como 
parâmetros: 

 
• listaDC: lista de drogas e classes de 

drogas. A busca de interações é aplicada 
aos elementos de tal lista. 

• ListaPr: lista de parâmetros da consulta, 
utilizada para especificar a consulta. Os 
parâmetros utilizados são: lingua, ipcl e 
dcomum. O parâmetro lingua especifica o 
idioma da listaDC  podendo assumir os 
seguintes valores: português, espanhol e 
inglês. O parâmetro ipcl (importância 
clínica) segundo [2] é utilizado para obter 
informações a respeito de interações 
medicamentosas, e seus possíveis valores 
são: maior (abrange as interações 
relativamente bem documentadas e 
potencialmente nocivas), moderada (inclui 
as interações que exigem maior 
documentação e/ou são menos nocivas) e 
menor (inclui as interações de possível 



ocorrência, mas de mínima importância 
devido as seguintes fatores: 
documentação escassa, baixo potencial 
de agressividade, incidência muito baixa). 
O parâmetro dcomum (drogas comuns) 
pode assumir os valores: sim e não. Ele é 
utilizado para especificar a inclusão na 
busca por interações por drogas e/ou 
classe de drogas de uso corriqueiro dos 
pacientes, como: aspirina, álcool, 
anticoncepcionais orais, etc. 

 
A resposta da consulta1 pode ser 

observada na figura 2. Ela retorna uma lista de 
interações - “listaInter” - encontradas na “base de 
dados” do servidor onde cada interação é 
representada pelo elemento “inter” que tem como 
elementos: 
 

• recebe: droga que recebe o efeito da 
interação. 

• causa: droga que causa o efeito da 
interação. 

• tipo: especifica o tipo de vantagem que 
pode se obter com a interação, podendo 
assumir dois valores: negativa e positiva. 

• efeito: tem por objetivo explicitar sem 
maiores detalhes o efeito da interação 
medicamentosa, que segue a sintaxe 
descrita acima pelos parâmetros recebe e 
causa. Tem como valores: aumenta, 
diminui, inibe, toxicidade e adverso (este 
caso engloba todo efeito que não pode ser 
traduzido pelos valores adotados). 

• Lsint: lista de possíveis sintomas 
causados pela interação, exemplo: 
hiperpotassemia, risco de hipertensão 
ortostático, etc. 

• ipcl: já descrito acima. 
• mc: especifica o possível mecanismo de 

interação. 
 

São implementadas mais três consultas 
para atender as funcionalidades do sistema: 
 

• consulta2: busca interações entre duas 
listas (listaDC e listaDoenca), uma de 
droga e/ou classe de drogas e a outra de 
doenças. Assim, interações entre 
elementos da primeira lista entre si mais 
possíveis interações entre elementos da 
primeira e segunda lista são retornados. 
Possui a mesma listaPr descrita para a 
consulta1. 

• consulta3: dada uma lista de 
drogas/classes, busca-se um conjunto de  
drogas que possa substituir uma droga 

específica sem que ocorra interações com 
a lista de drogas/classes em questão. Tem 
como parâmetros: listaDC, listaPr e a 
droga (drogasubst) a partir da qual será 
buscada uma substituta. 

• consulta4: dada uma lista de 
drogas/classes, busca-se possíveis 
interações com uma outra droga 
específica. Tem como parâmetros: 
listaDC, listaPr e a droga (drogaespc) a 
partir da qual será buscada possíveis 
interações. 

 
Metodologia 
 

Para o projeto do servidor utilizamos os 
seguintes conceitos: adotamos o termo família de 
droga a um conjunto de drogas que são utilizados 
para o tratamento de certa síndrome, observando 
que dentro de uma família podem existir 
subclasses de vários níveis hierárquicos. Como 
exemplo podemos observar a família dos anti-
hipertensivos (F) cujas subclasses são: diuréticos 
(C1), bloqueadores beta-adrenérgicos (C3), 
vasodilatadores diretos (C2), etc. Em cada uma 
dessas classes pode haver subdivisões da classe 
ou as drogas que a compõe. Como exemplo 
temos os bloqueadores do canal de cálcio (S1) 
que é uma subdivisão dos vasodilatadores diretos, 
e como exemplo de drogas bloqueadoras do canal 
de cálcio temos: nifedipina (D1), felodipina (D2), 
nisoldipina (D3). A figura abaixo permite uma 
melhor visualização do exemplo mencionado: 
 

 
 
Figura4 – hierarquia de classe/droga 
 
 

Tendo em vista a estrutura hierárquica das 
drogas podemos ter interações: 
 



• entre famílias de drogas (que atuam em 
doenças distintas). Exemplo: os anti-
hipertensivos interagem com os 
antidepressivos tricíclicos ocorrendo 
antagonismo entre as drogas [3]. 

• entre classes de uma mesma família de 
drogas: Exemplo: dentro da família dos anti-
hipertensivos temos os diuréticos e os 
inibidores da enzima conversora da 
angiotensina que se utilizados em conjunto 
interagem causando hiperpotassemia 
perigosa, e se utilizados em gestantes que 
estejam no segundo ou terceiro mês de 
gravidez pode ocasionar a morte do feto. [4] 

• entre uma droga específica e uma classe de 
droga. Exemplo: quando utilizamos 
bloqueadores beta-adrenérgicos (classe 
pertencente a família de anti-hipertensivos) 
com insulina (droga anitdiabética), esta tem 
seu efeito hipoglicemiante aumentado 
causando danos ao paciente, podendo até 
levar a morte. Tal combinação também tem 
como efeito a redução dos sintomas relativos 
a hipoglicemia o que dificulta seu diagnóstico 
agravando ainda mais o problema da 
interação medicamentosa [3]. 

• entre doença e uma classe de drogas: 
Pacientes com insuficiência renal ao utilizarem 
diuréticos que reabsorvem o potássio podem 
sofrer hiperpotassemia, o que não ocorre com 
os diuréticos glomerulares [4]. 

 
Com respeito a tal organização das drogas, 

foi feito um estudo sobre as classes de drogas que 
são utilizadas no tratamento das duas doenças 
adotadas e sobre a existência de possíveis 
interações medicamentosas entre tal hierarquia 
obtida. 

A partir disto, buscamos representar tal 
conhecimento utilizando a linguagem Prolog 
através de uma criação de uma base de fatos, de 
forma que pudéssemos realizar consultas a tal 
base de fatos que nos retornasse dados 
significativos para implementação das 
funcionalidades já mencionadas anteriormente. 
 
Conclusão 
 

Procuramos com esse sistema prover uma 
ferramenta de auxílio aos médicos em favor das 
interações medicamentosas, devido ao aumento 
que vem ocorrendo da utilização de mais de uma 
drogas em tratamentos médicos e visando 
também atender a duas doenças que merecem a 
devida atenção devido ao seu alto índice de 
ocorrência no Brasil. Este sistema pode ser 
estendido para englobar novas drogas que fazem 

parte de tratamento de outras doenças e possíveis 
interações medicamentosas entre elas através, 
por exemplo, do desenvolvimento de uma 
interface para inclusão de novos dados na base de 
dados do servidor. Foram encontrados softwares 
com área de trabalho semelhante ao nosso, porém 
tais softwares são fechados e não possuem todas 
as funcionalidades implementadas pelo nosso. 
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