
 

CONSULTE O SEU MÉDICO OU FARMACÊUTICO 

 

 

 

 

Interação Alimento Interação Alimento Interação Alimento ---   Medicamento Medicamento Medicamento 

CardiovascularCardiovascularCardiovascular   

Teresina,  Abr/Mai/Jun de 2011 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE FARMÁCIA 

Boletim InformativoBoletim Informativo  

Vol. 2, n. 2/2011 
ISSN 2237-7387  



Interação Alimento - Medicamento  

 A utilização de medicamentos tem como objetivo restaurar a saúde. A 

via preferida para a sua administração é a oral, entre outras razões, por sua 

comodidade e segurança.  

 O fenômeno de interação fármaco-alimento pode acontecer durante to-

do caminho que o medicamento faz no organismo. Assim, é de importância 

fundamental conhecer os fármacos cujo efeito pode ser afetado na presen-

ça de alimentos. Por outro lado, muitos deles, incluindo antibióticos, antiá-

cidos e laxativos podem causar má absorção de nutrientes. 

 

Captopril 

QUE É? Medicamento anti-hipertensivo e vasodilatador (na insuficiência car-

díaca congestiva) 

 

PRA QUE SERVE? 

Utilizado na hipertensão arterial (“pressão alta”) e insuficiência cardíaca con-

gestiva (“coração fraco”). 

 

INTERAÇÃO COM QUAIS ALIMENTOS? 

A administração desse medicamento com alimentos, ou em períodos próxi-

mos à ingestão de alimentos, reduz a absorção levando a uma diminuição do 

seu efeito terapêutico. 

 

 



RECOMENDAÇÃO 

É recomendada a sua administração fora dos períodos de refeições, seja 1h 

antes ou 2h depois. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Captopril pode aumentar os níveis séricos de potássio o que não oferece qual-

quer problema a não ser que se faça uso de alimentos ricos em potássio. Re-

comenda-se não utilizar tais alimentos: bacalhau, melão, ervilha, feijão preto, 

banana. 

Amilorida 

O QUE É? 

É um medicamento diurético poupador de potássio. 

 

PRA QUE SERVE? 

Indicado no tratamento da hipertensão arterial (“pressão alta”) e edema 

(associado à insuficiência cardíaca congestiva( “coração fraco”), cirrose hepáti-

ca ou síndrome nefrótica).  

 

INTERAÇÃO COM QUAIS ALIMENTOS? 

Diminui a absorção do mineral cálcio (Ca) e interage com alimentos ricos em 

potássio provocando aumento dos níveis desse mineral no sangue. 

 
 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO 

Não administrar amilorida junto com alimentos ricos em cálcio (leite e queijo) e 

evitar usar alimentos ricos em potássio (feijão preto, banana, frutas cítricas e 

tomate). 

  

 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Os idosos podem ter mais risco de desenvolver aumento de potássio no san-

gue. 
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Apoio: 

Carvedilol 
O QUE É? PRA QUE SERVE? 

Medicamento anti-hipertensivo utilizado para o tratamento da hipertensão ar-

terial (“pressão alta”) e da insuficiência cardíaca congestiva (“coração fraco”). 

 

INTERAÇÃO COM QUAIS ALIMENTOS? 

Alimentos não alteram a ação do carvedilol, embora aumentem o tempo para 

atingir a concentração máxima no sangue 

 

RECOMENDAÇÃO 

A administração com alimentos é recomendada a fim de reduzir a velocidade 

de absorção e diminuir a queda de pressão ao levantar (tontura ou desmaio). 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Pacientes diabéticos devem ter cautela, pois os sinais e sintomas precoces 

de hipoglicemia podem ser mascarados com o uso do carvedilol. O tratamen-

to não pode ser interrompido de forma repentina, a retirada dever ser aos 

poucos. 
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