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RESUMO. As interações medicamentosas ocorrem com o uso indiscriminado e excessivo de fármacos. En-
tretanto, isso pode resultar em terapia eficaz ou mesmo em reações adversas com diferentes graus de gra-
vidade. Este trabalho tem como objetivo levantar dados de interações medicamentosas, obtidas através de
estudo em prescrições médicas. Foram analisadas 50 prescrições médicas dispensadas no município de
Ferraz de Vasconcelos. Foram encontradas interações medicamentosas em 70% das prescrições. As inte-
rações foram classificadas conforme índice de risco, sendo 45,71% das interações com para o índice B,
51,43% índice C, 2,86% índice D. Não foram encontradas interações classificadas como índice X. Foi pos-
sível concluir que a maioria das interações observadas necessitam de monitorização da terapia, e a atenção
farmacêutica é uma das ferramentas para a prevenção de tais eventos.
SUMMARY. “Drug Interactions Founded in Prescriptions in a Basic Health Unity of Ferraz de Vasconcelos, SP,
Brasil”. Drug interactions occur with the indiscriminate and excessive use of drugs. However, this could result in
efficient therapy or adverse reactions with different degrees of severity. This work aimed to acquire drug interac-
tions data, obtained through medical prescriptions. 50 medical prescriptions dispensed in the Ferraz de Vascon-
celos city has been analyzed. Drug interactions were found in 70% of the prescriptions. The interactions were
classified according its risk index, being 45.71% of the interactions for index B, 51.43% index C, 2.86% index
D. Interactions with index X were not found. It was possible to conclude the majority of the observed interac-
tions need therapy control, and pharmaceutical care is one of the tools to avoid these events.


