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•	Antiácidos:	Os	antiácidos	que	contenham	
cálcio,	 alumínio	 ou	 magnésio	 interferem	
na	absorção	e	na	concentração	da	droga.	
O	 sucralfato	 inibe	 sua	 absorção.	 As	
quinolonas	só	devem	ser	administradas	2	h	
após	o	uso	de	antiácidos.	Os	bloqueadores	
de	 receptores	 H2	 não	 interferem	 na	
absorção	da	droga.

•	Medicamentos:	 Suplementos	 vitamínicos	
contendo	 zinco	 ou	 ferro	 interferem	 na	
absorção	 gastrointestinal	 da	 droga.	 As	
quinolonas	 têm	 a	 capacidade	 de	 inibir	
numerosas	 subfamílias	 do	 citocromo	
P450,	 o	 que	 provoca	 um	 aumento	 das	
concentrações	plasmáticas	de	fármacos	que	
se	metabolizam	por	essa	via.	As	quinolonas	
aumentam	 o	 nível	 sérico	 de	 teofilinas,	
glibenclamida	 e	 ciclosporina,	 assim	como	
a	 atividade	 dos	 anticoagulantes	 orais.	 As	
quinolonas	 de	 terceira	 e	 quarta	 geração	
(levofloxacina	e	moxifloxacina)	não	inibem	
o	 sistema	 enzimático	 citocromo	 P450	
e,	 portanto,	 não	 apresentam	 interação	
com	 as	 drogas	 acima	 citadas.	 Apesar	
disso,	 sugere-se	 monitorar	 com	 mais	
rigor	 o	 international	 normalized	 ratio	
em	 caso	 da	 administração	 conjunta	 com	
anticoagulantes	 orais.	 A	 probenecida	 e	
a	 cimetidina	 podem	 aumentar	 os	 níveis	
séricos	 das	 quinolonas.	 A	 administração	
concomitante	 de	 anti-inflamatórios	 não	
hormonais	 pode	 aumentar	 o	 estímulo	
no	 SNC	 e	 aumentar	 a	 possibilidade	 de	
convulsões.

Aminoglicosídeos (estreptomicina, 
amicacina, canamicina) - pg 642

A	 estreptomicina,	 isolada	 em	 1944,	 foi	
o	 primeiro	 fármaco	 eficaz	 empregado	 no	
tratamento	 da	 tuberculose.(4)	 A	 canamicina	
foi	 sintetizada	 em	 1957,	 e	 a	 amicacina	 é	 um	
composto	semissintético	derivado	da	canamicina,	
sendo	utilizada	desde	1972.	Os	aminoglicosídeos	
têm	ação	intracelular	irrelevante,	atuando	sobre	
o	bacilo	 extracelular.	A	 concentração	 inibitória	
mínima	 (CIM)	 da	 estreptomicina,	 canamicina	
e	 amicacina	 para	 o	 bacilo	 da	 tuberculose	 é	
de,	 respectivamente,	 4-8	 µg/mL,	 1-8	 µg/mL	 e	
0,5-1,0	 µg/mL.	 São	 fármacos	 bactericidas,	 e	
sua	ação	é	concentração	dependente	e	residual,	
ou	 seja,	 tem	 efeito	 bactericida	 mesmo	 com	 a	
concentração	sérica	abaixo	da	CIM.(5-8)	Tem	sido	
descrita	a	resistência	cruzada	entre	amicacina	e	
canamicina,	mas	não	entre	essas	duas	drogas	e	
estreptomicina.(8,9)

Interações (2,34,35,38,39) - pg 645-646

•	Alimentos:	Os	alimentos,	exceto	produtos	
lácteos	 com	 alta	 concentração	 de	 cálcio,	
não	interferem	na	absorção	de	ofloxacina,	
levofloxacina	e	moxifloxacina,	como	ocorre	
com	 as	 demais	 quinolonas.	 Pacientes	 em	
uso	de	ciprofloxacina	devem	ser	alertados	
quanto	 ao	 uso	 excessivo	 de	 alimentos	
com	alto	 teor	de	cafeína,	 tendo	em	vista	
a	inibição	do	sistema	citocromo	P450	pela	
droga,	 provocando	 uma	 diminuição	 no	
clearance	da	substância.

Arbex MA, Varella MCL, Siqueira HR, Mello FAF. Drogas antituberculose: 
Interações medicamentosas, efeitos adversos e utilização em situações 
especiais. Parte 2: Fármacos de segunda linha. J Bras Pneumol. 
2010;36(5):641-656.*

Devido	 a	 um	 problema	 de	 diagramação,	 alguns	 parágrafos	 do	 texto	 não	 foram	 publicados,	
nos	 subitens:	 pg	 642	 -	 Aminoglicosídeos	 (estreptomicina,	 amicacina,	 canamicina)	 e	 pg	 645-	
Interações(2,34,35,38,39).	Publicamos	abaixo	os	parágrafos	suprimidos:

*	A	versão	corrigida	e	completa	do	artigo	está	disponível	em	www.jornaldepneumologia.com.br
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