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Interações medicamentosas em receitas médicas para o tratamento de obesidade 

em farmácias com manipulação no município de Maringá-Pr 

RESUMO 

A prevalência da obesidade está aumentando nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. No Brasil, as substâncias anorexígenas comercializadas são: a 

anfepramona, o fenproporex e o manzidol, sendo proibida a associação entre estes 

fármacos. Entretanto, há frequentes relatos sobre os efeitos adversos destas drogas. O 

objetivo deste trabalho foi identificar a ocorrência de interações medicamentosas em 

receituários médicos que contêm anorexígenos em oito farmácias com manipulação de 

Maringá-PR. Foi realizada pesquisa do tipo transversal com coleta de dados retrospectivos. 

As interações encontradas foram analisadas utilizando-se os bancos de dados 

Micromedex® e Medscape®. Das 80 Notificações de Receita B/Receitas avaliadas: 69 

(86,3%) sexo feminino, 42 (52,5%) prescritores endocrinologistas. Dos 373 princípios 

ativos prescritos sendo: 84 (22,5%) anorexígenos. Constatadas 11 possíveis interações no 

Micromedex® e duas contraindicada no Medscape®. Os resultados obtidos indicam a 

existência de prescrição para o tratamento da obesidade contendo associações 

medicamentosas classificadas como leves até as contraindicadas, que contribuem para o 

aparecimento de frequentes reações adversas. Palavras-chave: anorexígenos; interações de 

medicamentos; receita médica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Obesity is increasingly becoming prevalent in both developed and developing countries. 

Although amphepramone, phenproporex and manzidol are the anorectics commercialized 

in Brazil, their combination is prohibited by law. The harmful effects of the 

abovementioned drugs have been frequently reported. Current research evaluates possible 

interactions of anorexigenous drugs in eight dispensing pharmacies in Maringá PR Brazil. 

Cross-sectional research featuring retrospective data collectionwas undertaken from 

Micromedex® and Medscape® data banks. About 80 prescriptions notifications 

B/prescriptions, evaluated:69 (86.3%) feminine sex, 42 (52.5%) endocrinologists 

prescribers. About 373 active principles prescribed: 84 (22.5%) anorectic. Results show the 

existence of prescriptions ranging from light medicine associations to prohibited 

prescriptions in the treatment of obesity. In fact, drug associations contribute towards 

frequent harmful reactions.  
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