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RESUMO 

 

Para que seja possível curar, prevenir e diagnosticar doenças é necessário ter uma infra-

estrutura adequada e medidas que promovam a educação. Não é suficiente que o 

medicamento seja apenas entregue ao paciente que o utiliza. É preciso que ele receba toda a 

informação necessária e assim seja um colaborador da sua terapia, para que ocorra um uso 

apropriado. Este trabalho objetivou a confecção de material para a promoção de três 

componentes da Atenção Farmacêutica: a orientação farmacêutica, dispensação de 

medicamentos e educação em saúde. Consistiu em uma cartilha para ser entregue aos 

pacientes e um guia com informações sobre os medicamentos dispensados na farmácia 

ambulatorial. O guia foi confeccionado para o uso dos profissionais envolvidos na 

dispensação, orientação e acompanhamento do paciente sendo dividido em duas partes. A 

primeira traz as indicações terapêuticas segundo o Food and Drug Administration (FDA), a 

posologia, orientações para o uso correto e as contraindicações de todos os medicamentos 

dispensados na farmácia ambulatorial. A segunda parte do guia aborda as interações 

medicamentosas dos medicamentos mais dispensados, e  que constituem-se por isso em 

alvos estratégicos para acompanhamento da terapia. A construção deste material é um passo 

para o desenvolvimento de estratégias de educação em saúde dos pacientes atendidos, 

objetivando o fornecimento, pelos profissionais, de informações importantes de maneira oral 

e escrita para ampliação da participação da população na terapia medicamentosa prescrita, 

visando um uso mais racional de medicamentos. 

 

Palavras-chave: Atenção farmacêutica, uso racional de medicamentos, orientação 

farmacêutica, educação em saúde. 

 

 

 

 

 



  ABSTRACT 

 

To be able to cure, prevent and diagnose diseases it is necessary to have proper 

infrastructure and tools to promote education. It is not enough that the product is only 

provided to the patient in need. It is important that the patient receives all the important 

information and thus be a contributor in therapy so that an appropriate use that will bring the 

expected benefits occurs. This study aimed to prepare material for the promotion of three 

components of pharmaceutical care:  pharmaceutical orientation, dispensing drugs and 

health education. It consisted of a brochure to be delivered to patients and a guide with 

information on medications dispensed in outpatient pharmacy. The guide was made for the 

use of the professional involved in dispensing, orientating and monitoring of the patient, 

being divided into two parts . The first part presents the therapeutic indications according to 

the Food and Drug Administration (FDA), the dosage, directions for proper use and 

contraindications of all medications dispensed in outpatient pharmacy. The second part of 

the guide discusses drug interactions from the most frequently dispensed drugs, that can be 

considered therefore strategic targets for monitoring therapy. The construction of this 

material is a step towards the development of strategies for health education of patients seen, 

aiming the provision by professionals of important information from oral and written way 

for increased participation of the population in the prescribed drug therapy, targeting a use 

more rational drug.  

 

Keywords: Pharmaceutical care, rational use of medicines, pharmaceutical orientation, 

Health Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

A farmácia no início do século XX desenvolvia um papel social personificado na 

figura do boticário, que preparava e vendia os medicamentos. Neste período, 

denominado tradicional pelos autores Hepler e Strand (1999), a principal obrigação 

deste profissional era assegurar que os fármacos fossem vendidos puros, sem 

adulteração e preparados segundo a arte. Orientações sobre o uso dos medicamentos 

eram fornecidas e a prática da prescrição, pelo profissional em questão, também era 

comum (HEPLER & STRAND, 1999).  

Nos anos 60 inicia-se nos Estados Unidos da América (EUA) a prática de farmácia 

clínica, onde o farmacêutico passa a ter consciência do seu papel para a saúde pública. 

O foco deixa de ser o medicamento como produto farmacêutico e passa a ser o paciente. 

Um fato que trouxe à tona a importância de se olhar os medicamentos de uma nova 

maneira, foi o desastre ocasionado pelo uso da talidomida em 1962, o que ocasionou o 

surgimento de ações de farmacovigilância e o desenvolvimento da atenção ao paciente 

(VIEIRA, 2007). 

O papel do farmacêutico começou a se modificar quando a indústria farmacêutica 

inicia seu desenvolvimento e a atuação deste profissional volta-se para a produção de 

medicamentos com uma abordagem técnico-industrial. Neste contexto, no Brasil é 

publicada a Lei nº 5.991/73 que define, dentre outras coisas, que qualquer 

empreendedor pode ser dono de farmácia ou drogaria, desde que haja assistência de 

técnico responsável durante todo horário de funcionamento inscrito no Conselho 

Regional de Farmácia. Segundo a autora, isso conferiu um enfoque comercial às 

atividades farmacêuticas (VIEIRA, 2007).  

Os autores Hepler e Strand (1999) demonstraram sua preocupação com a morbidade 

relacionada com problemas na utilização de medicamentos. Esses foram classificados 

por Strand et al. (1990) em oito categorias, a saber as indicações não tratadas, seleção 

do medicamento inadequado, doses subterapêuticas, não recebimento do medicamento, 

dose excessiva, reações adversas a medicamentos, interações medicamentosas e o 

emprego de medicamentos sem indicação. Estas constatações impulsionaram a prática 
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da atenção farmacêutica (HEPLER & STRAND, 1999; STRAND et al., 1990 apud 

HEPLER & STRAND, 1999).    

No Brasil, o conceito de Atenção Farmacêutica aceito atualmente é o proposto no 

Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DE SAÚDE (OPAS), 2002): 

É um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da 
Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, 
comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades na 
prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada 
à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, 
visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e 
mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação 
também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas 
especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da integralidade das ações de 
saúde (OPAS, 2002).  
 
 

Através do conceito apresentado, as práticas farmacêuticas que tem relação com 

o paciente como educação em saúde, que inclui estabelecer ações para o uso racional de 

medicamentos, dispensar o medicamento; orientação farmacêutica, atendimento pelo 

farmacêutico, acompanhamento farmacoterapêutico, registro das atividades realizadas e 

mensuração e avaliação desses resultados, constituem atividades da atenção 

farmacêutica (ANGONESI, 2008; OPAS, 2002). 

 Dentre as atividades presentes na Proposta do Consenso Brasileiro de Atenção 

Farmacêutica, citadas anteriormente, está a dispensação de medicamentos, que de 

acordo com a Política Nacional de Medicamentos (PNM) (1998) tem a seguinte 

definição:  

É o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos 
a um paciente, geralmente como resposta a apresentação de uma receita 
elaborada por um profissional autorizado. Neste ato o farmacêutico informa e 
orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento (BRASIL, 1998). 

 A PNM também aborda as informações de importância para a orientação 

adequada a ser prestada pelo profissional como: o cumprimento da dosagem, influência 

dos alimentos, interação com outros medicamentos, reconhecimento de reações 

adversas potenciais e as condições de conservação dos produtos (BRASIL, 1998). 

 A dispensação de medicamentos deve ser realizada de forma eficiente e com 

agilidade cabível atendendo a questão técnica e comercial, mas nunca prejudicando o 
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processo de orientação adequado. Segundo Angonesi e Rennó (2011), para uma 

dispensação orientada deve estar disponível para o farmacêutico uma bibliografia básica 

para consulta rápida e se possível, acesso a internet, fichas para consulta rápida e 

cartilhas com informações sobre os medicamentos para o paciente. Estes devem receber 

as informações necessárias para o uso seguro e correto dos medicamentos. O 

farmacêutico deve ficar atento para detectar possíveis problemas relacionados com os 

medicamentos (ANGONESI & RENNÓ, 2011). 

Com o intuito então de oferecer um material de qualidade para farmacêuticos e 

técnicos de farmácia no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), 

surgiu à ideia da confecção do guia e da cartilha de orientações farmacêuticas, tendo 

como base a promoção da educação em saúde e orientação farmacêutica na dispensação, 

que são alguns dos macro-componentes da Atenção Farmacêutica (OPAS, 2002).   

As informações contidas no guia de maneira objetiva visam esclarecer o 

paciente, no momento da dispensação, a respeito da forma mais adequada de uso, 

horário de administração, interações importantes, contra- indicações, efeitos adversos 

comuns, e outras informações adicionais. Já a cartilha, que foi desenvolvida para ser 

entregue ao paciente, oferece informações gerais importantes sobre os medicamentos 

que devem ser de conhecimento de toda a população, além de orientações restritas ao 

paciente do INTO. O perfil desses pacientes atendidos pela farmácia ambulatorial em 

sua maioria são os que estão na fila de espera para cirurgia, programa da osteoporose, 

infecção de sítio cirúrgico e com dor crônica, fazendo parte da Clínica da Dor. 

A qualidade nas informações prestadas na dispensação é tão importante quanto a 

do medicamento (BRASIL, 2010). Oferecer conhecimentos sobre sua terapia incentiva 

o paciente a ser um colaborador do seu tratamento. Ao mesmo tempo que mostra a 

sociedade o profissional farmacêutico, que volta a cumprir o seu papel de cuidador. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Geral  

 Elaborar material para contribuir com a educação farmacêutica ao paciente 

ambulatorial e profissionais do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil 

Haddad (INTO). 

2.2. Específicos  

 Elaborar um guia farmacoterapêutico com informações selecionadas sobre os 

medicamentos disponíveis na farmácia ambulatorial do INTO para uso do profissional 

farmacêutico e técnico de farmácia, visando a melhoria do processo de orientação 

ambulatorial;  

 Elaborar cartilha com informações gerais sobre medicamentos, em linguagem de 

fácil compreensão, para divulgação de informações importantes relacionados com o uso 

de medicamentos. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Uso racional de medicamentos  

  

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu que "o uso racional de 

medicamentos ocorre quando os pacientes recebem medicamentos apropriados para 

suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um 

período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade" (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1988). A OMS também publicou em 2010 alguns dados 

importantes relativos ao uso de medicamentos: 

 
Mais de 50% dos medicamentos são prescritos, dispensados e vendidos de 
forma imprópria, e a metade dos pacientes não os administra da maneira 
correta; 
O uso excessivo, insuficiente ou indevido dos medicamentos têm efeitos 
nocivos para o paciente e constitui um desperdício de recursos; 
Mais de 50% dos países não têm políticas básicas para promover o uso 
racional de medicamentos; 
Nos países em desenvolvimento, a proporção de pacientes tratados seguindo 
as diretrizes clínicas é inferior a 40% no setor público e a 30% no setor 
privado; 
A combinação de treinamento e supervisão dos prestadores de cuidados de 
saúde, educação dos consumidores e fornecimento de medicamentos em 
quantidades suficientes é eficaz para melhorar o uso racional, mas 
separadamente todas estas intervenções têm pouco impacto (OMS, 2010). 

  

 A promoção do uso racional de medicamentos (URM) é um dos propósitos 

principais estabelecidos pela Política Nacional de Medicamentos (PNM), assim como 

garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos e o acesso da 

população àqueles considerados essenciais. Nessa política, o uso racional de 

medicamentos é uma das fundamentações da diretriz "Reorientação da Assistência 

Farmacêutica", que propõe que a Assistência Farmacêutica não se restrinja à aquisição e 

à distribuição de medicamentos, e também é uma diretriz e uma prioridade da PNM 

denominada "Promoção do Uso Racional de Medicamentos". As ações a serem 

realizadas para o URM são a implementação da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME), campanhas educativas, registro e uso de medicamentos 

genéricos, elaboração do Formulário Terapêutico Nacional, ações de 

Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância e educação continuada de Recursos 

Humanos (BRASIL, 1998). 
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  A prática da automedicação, o uso irracional e desnecessário são fatores que 

acarretam no aumento da demanda por medicamentos. Essa realidade traz a tona a 

necessidade de realização de práticas que promovam o uso racional de medicamentos 

através do processo tanto para os profissionais de saúde quanto para os usuários. Para 

auxiliar nesse processo educativo as propagandas de produtos farmacêuticos passaram 

também a ser regulamentadas, obedecendo aos preceitos legais presentes, nas diretrizes 

éticas do Conselho Nacional de Saúde, bem como nos padrões éticos internacionais 

(BRASIL, 1998). 

 

3.1.1. Propaganda de medicamentos  

 

 O Brasil possui legislação destinada a regular e fiscalizar as propagandas de 

medicamentos há muitos anos como a Lei 6.360 de 23 de setembro de 1976 (BRASIL, 

1976) e o Decreto 79.094 de 5 de janeiro de 1977 (BRASIL, 1977), sendo as duas 

relacionados aos produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária.   

 O ano 2000 é um marco para a regulamentação da propaganda de medicamento 

no Brasil, com a implementação da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 102 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A monitorização e fiscalização 

das propagandas de medicamentos passaram a ser de responsabilidade da ANVISA 

desde sua criação, com a publicação da Lei nº. 9.782/99, atendendo ao estabelecido pela 

Constituição Federal de 1988, que garante à pessoa e à família a proteção, pelo Estado, 

contra a propaganda de produtos, práticas e serviços nocivos à sua saúde e ao meio 

ambiente (NASCIMENTO, 2007).   

 Conforme foi concluído em pesquisa por Nascimento (2005), existem pelo 

menos quatro significativas fragilidades no modelo regulador da RDC nº 102/2000 da 

ANVISA. O primeiro é que a regulação é feita posteriormente a exibição da peça 

publicitária. O segundo é que as multas que a ANVISA arrecada com as irregularidades 

constatadas, têm valor insignificante comparado ao gasto pelas empresas na 

propaganda. O terceiro é que não há nada que impeça que os valores cobrados nas 

multas das indústrias sejam repassados para o consumidor no preço do medicamento, o 

que já ocorre com os gastos da publicidade. O quarto e último é que  com a frase "A 

PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO” 

presente nas peças publicitárias, é como se houvesse o incentivo para a pessoa se 

automedicar e caso não obtenha o desfecho esperado, deve procurar o médico, quando o 
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que deveria ser praticado é justamente o contrário (NASCIMENTO, 2005; 

NASCIMENTO, 2007).  

 As mudanças recentes na propaganda farmacêutica no Brasil patrocinadas no 

âmbito da Consulta Pública nº 84/2005 da ANVISA, que resultou na nova RDC nº 96 

de 17 de dezembro de 2008 que "Dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e 

outras práticas cujo objetivo seja a divulgação ou promoção comercial de 

medicamentos", segundo Nascimento (2010) mantêm as fragilidades apontadas 

anteriormente (NASCIMENTO, 2010).  

 A construção de resolução que regulamenta essas práticas citadas, mesmo que 

ainda não da forma mais adequada possível segundo autores, contribui para que 

profissionais prescritores, dispensadores e a população leiga, não seja tão pressionada 

por fabricantes que muitas vezes só visam o consumo desenfreado de medicamentos. 

Após a orientação na consulta médica o paciente pode receber diversas informações a 

respeito de sua terapia, seja por outros profissionais da área da saúde,  parentes, 

vizinhos e também através dos meios de comunicação.  A decisão do paciente pode ser 

influenciada, podendo gerar o uso incorreto do medicamento. De acordo com o proposto 

pela OMS, para que se consiga alcançar o uso racional devem ser desenvolvidas 

atividades educativas para os pacientes e público em geral, disponibilizando aos 

usuários de medicamentos acesso a informação objetiva, correta e relevante, evitando a 

automedicação desnecessária (LAGE et al., 2005). 

 De acordo com LAGE et al. (2005), para alguns autores, a imprensa pode ser um 

meio fértil e propício à educação podendo trazer benefícios. Segundo Lopes e 

Nascimento (1996), os meios de comunicação têm um papel fundamental para a difusão 

de conteúdo para a população, assumindo o papel de "educador coletivo" (LOPES & 

NASCIMENTO, 1996).  Já em alguns outros estudos a opinião é oposta, defendendo 

que as informações sobre medicamentos transmitidas pela imprensa são tendenciosas, e 

somente as características positivas são abordadas e sendo as propriedades 

medicamentosas muitas vezes supervalorizadas (FINZEN et al., 1999; MOYNIHAN et 

al., 2000 apud LAGE et al., 2005). Segundo os autores, essas notícias estimulam o 

autoconsumo e propiciam o aumento da procura por consultas médicas especializadas 

(THOMPSON, 1998; FINDLAY, 2001 apud LAGE et al., 2005). 

 

3.1.2. Aspecto econômico 

 



8 
 

 Os gastos com  medicamentos vem aumentando ultimamente, no entanto não 

tem sido observado um retorno significativo nos indicadores de saúde. O crescimento 

dos gastos com produtos farmacêuticos ocorre devido a diversos fatores: (a) expansão 

de cobertura, (b) dinamismo epidemiológico, (c) aparecimento de fármacos novos, (d) 

envelhecimento da população, (e) expectativas dos pacientes e (f) uso inadequado de 

medicamentos em várias situações clínicas. No Brasil, em 2002, os recursos financeiros 

da esfera federal destinados para a compra e distribuição gratuita de medicamentos no 

Sistema Único de Saúde (SUS) foi 9,7% de todo o gasto em saúde financiado pelo da 

Ministério da Saúde (MOTA et al., 2008).  

 As políticas de medicamentos instituídas devem racionalizar, estimular o uso 

adequado, assegurar o acesso aos serviços de saúde e aos medicamentos. Como pôde ser 

visto na definição de URM citada anteriormente, há uma preocupação econômica em 

minimizar os custos de recursos empregados na farmacoterapia, sem prejudicar a 

qualidade dos mesmos. Desta forma, devem ser promovidos meios para que ocorra um 

controle ou redução dos gastos com medicamentos visando controlar os custos das 

prestações de serviços de saúde, através da instituição de programas cujo objetivo seja 

oferecer produtos eficazes, seguros, com a melhor qualidade possível a preços razoáveis 

e mais baixos (HERRERA, 2004). De acordo com a World Health Organization 

(WHO), o único meio de prestar serviços médicos de modo efetivo é possuindo uma 

administração eficiente dos medicamentos (WHO, 1990).     

 Segundo Mota et al. (2008), os governos têm implementado ações para o 

controle econômico como certificações de boas práticas de fabricação, regulação da 

propaganda de medicamentos, comprovações das indicações terapêuticas dos fármacos 

por intermédio de ensaios clínicos e estudos farmacoepidemiológicos, regulação das 

profissões de saúde, incentivo ao desenvolvimento de um sistema nacional de 

farmacovigilância e controle de preços de fármacos. Essas e outras ações que podem ser 

implementadas visam o uso racional de medicamentos, pois a irracionalidade no uso 

gera desperdício de recursos financeiros que acarreta o desabastecimento de alguma 

parte do ciclo do medicamento (MOTA et al., 2008 e OLIVEIRA et al., 2012). 

 

3.1.3. Uso racional de Antimicrobianos 

 

 Um dos maiores problemas da atualidade relacionado com o uso de 

medicamentos é a emergência de microorganismos resistentes a diversos 
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antimicrobianos. Essa realidade causa dificuldade no tratamento de infecções 

bacterianas, virais, fúngicas e parasitárias. Como fatores responsáveis por essa 

resistência pode-se citar o uso inadequado de antimicrobianos e a não adesão dos 

profissionais de saúde às medidas recomendadas para prevenção da transmissão de 

microrganismos. Esses fatores trazem consequências aos serviços aos serviços de saúde 

como aumento da morbidade, aumento da mortalidade, prolongamento do tempo de 

internação hospitalar, elevação dos custos do tratamento (ANVISA, 2008). 

 Com o uso excessivo e inadequado dos antimicrobianos, o número desses que 

deixam de ser eficazes é alarmante. A indústria farmacêutica tem investido poucos 

recursos para a descoberta de novos antimicrobianos, principalmente contra as bactérias 

(OMS, 2010). De acordo Brito e Cordeiro (2012), desde 1963 (aprovação do antibiótico 

da classe das quinolonas ácido nalidíxico) somente duas classes de antibióticos foram 

introduzidas para uso em terapias: uma em 2000, que é a oxazolidinona linezolida e a 

outra em 2003, o peptídio cíclico daptomicina. Além desses antibióticos citados, nos 

últimos anos também foram aprovados poucos medicamentos produzidos para combater 

microorganismos resistentes como, por exemplo, a tigeciclina (Tygacil®; Pfizer), 

retapamulina (Altabax®; GlaxoSmithKline), telavancina (Vibativ®; 

Theravance/Astellas) e ceftarolina (Teflaro®; Cerexa)  (BRITO & CORDEIRO, 2012).  

 Segundo dados da ANVISA (2008), 25 a 40% dos pacientes utilizam em algum 

momento da internação hospitalar algum antimicrobiano e 50% desses são prescritos de 

forma inadequada. Como estratégias a serem inseridas para que haja a racionalização no 

uso de antimicrobianos pode-se citar: educação continuada dos profissionais de saúde, 

rotação de antimicrobianos em intervalos pré-definidos, confecção de protocolos 

clínicos, associação de antimicrobianos, terapia inicial ampliada e adequação após o 

resultado das culturas, otimização das dosagens e dos princípios farmacodinâmicos 

terapia sequencial parenteral-oral, preenchimento de formulários de requisição para o 

uso de antimicrobianos, padronização de antimicrobianos (que deverá ser revista em 

intervalos) e medidas restritivas, por exemplo, determinados antimicrobianos só 

poderão ser dispensados com autorização do infectologista e farmacêutico clínico 

(ANVISA, 2008).   

 Para servir como parâmetro se as medidas adotadas estão sendo eficazes 

recomenda-se a implantação de indicadores específicos que possam ser mensurados 

como analisar o padrão da prescrição, custos hospitalares, resposta clínica e resistência 

microbiana. É necessária a ocorrência de mudanças na realidade do uso de 
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antimicrobianos, caso contrário, haverão infecções para as quais não haverá terapia 

medicamentosa (ANVISA, 2008). 

 

3.2. Atenção Farmacêutica 

 

 Em 1990, Charles Hepler e Linda Strand publicaram o artigo intitulado: 

Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care que foi o responsável por 

influenciar a profissão farmacêutica nos anos seguintes. Os autores abordam a 

importância da redefinição da profissão farmacêutica perante a sociedade visto a grande 

necessidade de intervenção de um profissional que se responsabilize, juntamente com os 

demais e com o paciente, pela terapia medicamentosa. São apontados estudos que 

mostram que grande parte dos problemas relacionados com medicamentos são 

preveníveis e podem ser detectados através dos serviços farmacêuticos. Essa nova 

função e inserção é justificada pela alta incidência e aos altos custos da 

morbidade/mortalidade relacionada ao uso de medicamentos (RAMALHO DE 

OLIVEIRA, 2011, p. 46; ANGONESI & SEVALHO, 2010; HEPLER & STRAND, 

1999). 

 Esses autores citados anteriormente reconhecem a importância da farmácia 

clínica para a profissão farmacêutica. No entanto, eles acreditam que essa atuação da 

farmácia é focada no medicamento em primeiro lugar e deixa um pouco em segundo 

plano o paciente, sendo então necessário a ação farmacêutica mais diretamente no 

contato com o paciente, não deixando de lado a farmácia clínica. O farmacêutico deve 

garantir que o paciente tenha os melhores resultados possíveis com a terapia prescrita 

pelo médico e que também esteja protegido de reações danosas que possam advir do uso 

de medicamentos. Surge o conceito da Atenção Farmacêutica, que traz a relação 

farmacêutico-paciente onde o primeiro se responsabiliza pelo sucesso e satisfação da 

terapia medicamentosa do segundo, com a sua colaboração e conscientização 

(RAMALHO DE OLIVEIRA, 2011, p.47-48; ANGONESI & SEVALHO, 2010).   

 A definição de Atenção Farmacêutica segundo esses autores é:  

 
Provisão responsável do tratamento farmaco lógico com o propósito de 
alcançar resultados concretos que melhorem a qualidade de vida do paciente. 
Estes resultados são: a cura da doença, a redução ou eliminação dos sintomas, 
a interrupção ou retardamento do processo patológico, e a prevenção de uma 
doença ou dos sintomas (HEPLER & STRAND, 1999).  
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 Após o projeto para determinar a relação entre a teoria que estava surgindo e a 

prática real a definição foi considerada incompleta sendo alterada para: "Prática na qual 

o profissional assume a responsabilidade pelas necessidades do paciente em relação aos 

medicamentos e um compromisso a respeito". Em publicação mais recente dos mesmos 

autores, estes se preocuparam em demonstrar de maneira mais explícita, o foco no 

paciente alterando a definição para: "Uma prática centrada no paciente na qual o 

profissional assume a responsabilidade pelas necessidades do paciente em relação aos 

medicamentos e um compromisso a respeito" (ANGONESI & SEVALHO, 2010). 

 No artigo publicado em 2004 intitulado: The Impact of Pharmaceutical Care 

Practice on the Practitioner and the Patient in the Ambulatory Practice Setting: 

Twenty-five Years of Experience de Strand, et.al., resultados da prática da Atenção 

farmacêutica são demonstrados. O estudo se estendeu de 2000 a 2003, quando 61% dos 

pacientes tiveram um ou mais de um problemas com a terapia medicamentosa, os quais 

foram resolvidos. Também foi relatado que os médicos colaboraram com as ações e que 

os pacientes reconheceram os benefícios da atenção farmacêutica (STRAND et al., 

2004).  

  No processo de cuidado ao paciente está envolvido profissional habilitado que 

se responsabiliza pelas intervenções cabíveis e pelos desfechos obtidos. A atenção 

farmacêutica traz  ao farmacêutico um processo que usa os mesmos conceitos utilizados 

por qualquer profissional da saúde que é o que denomina-se "método clínico". Nesse 

método o profissional faz a avaliação do paciente, identifica o problema e faz a 

intervenção para que o problema seja resolvido da melhor maneira possível. Isso 

possibilita que todos os  profissionais da área da saúde possam atuar como uma equipe. 

Para que isso ocorra é preciso que o farmacêutico tenha em mente os problemas 

apresentados pelo paciente que lhe competem e encaminhar ao profissional adequado 

em caso negativo. Não pode haver desvio na sua meta que é a garantia que o paciente 

utilize os medicamentos de forma adequada e segura, e que a terapia alcance objetivos 

satisfatórios (RAMALHO DE OLIVEIRA, 2011, p.86-87). 

 

3.3. Educação em Saúde 

 

 A definição de educação em saúde é qualquer atividade relacionada com 

aprendizagem, desenhada para alcançar saúde, compreendendo conceitos da Educação e 

da Saúde (TONES & TILFORD, 1994 apud ANVISA, 2007). Nesse contexto, a atuação 
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dos profissionais da saúde promovendo ações educativas com a população permite a 

troca de experiências, transmissão de conhecimentos que poderão ajudar na 

conscientização para a obtenção de atitudes mais saudáveis, melhor qualidade de vida 

visando tornar os indivíduos corresponsáveis nas ações para a promoção da saúde 

(VINHOLES et al., 2009; ANVISA, 2007).   

 Informação sobre os medicamentos é parte importante para a o estabelecimento 

e manutenção da saúde dos indivíduos. Para o uso adequado dos medicamentos a 

população deve receber orientação para que a ação do medicamento seja efetiva e 

segura. Segundo Marin e colaboradores (2003), devem ser abordados na educação a 

população temas como a conservação, a automedicação, grupos de risco, gravidez e 

lactação, bebidas alcoólicas, prazo de validade, entre outros (MARIN et al., 2003).  

 Existem várias estratégias para que as orientações sobre o uso correto dos 

medicamentos seja propiciado como: informações transmitidas verbalmente no 

momento da dispensação, atendimentos individuais, cartazes, cartilhas para serem 

entregues com orientações escritas, palestras, treinamentos aos profissionais envolvidos. 

Para isso a atuação do profissional farmacêutico que tem conhecimento a respeito do 

modo de uso, dos mecanismos, da atuação no organismo, das reações adversas 

possíveis, ou seja informações que contribuem para ajudar o usuário na sua terapia 

medicamentosa, tem papel fundamental como promotor da educação em saúde 

juntamente com os outros membros da equipe multiprofissional (CONSELHO 

FEDERAL DE FARMÁCIA, 2005). 

 

3.3.1. Educação em Saúde pelo farmacêutico 

 

 Foi identificado pela Organização Mundial de Saúde (2003) que um dos fatores 

que leva o paciente a não aderir a sua terapia medicamentosa é a falta de comunicação 

com os profissionais da saúde, incluindo o farmacêutico. Os benefícios da atuação do 

farmacêutico no cuidado direto assumindo sua responsabilidade por garantir o 

cumprimento da terapia prescrita é de suma importância para o paciente, para o próprio 

farmacêutico e para a farmácia. 

 Segundo Conselho Federal de Farmácia (CFF) os resultados obtidos com a 

aconselhamento do paciente pelo farmacêutico deve alcançar as seguintes metas:  
Entendimento da razão pela qual um medicamento é útil para manter ou 
promover seu bem‑estar; aceita a ajuda do farmacêutico no estabelecimento 
de relação produtiva e das bases para interação e orientação continuas; seja 
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capaz de tomar decisões apropriadas relacionadas a medicamentos, no que 
diz respeito ao seu regime terapêutico (medicamentos prescritos ou não 
prescritos); melhora as estratégias para lidar com efeitos adversos e 
interações dos seus medicamentos e torna‑se mais informado e participa 
ativamente no tratamento da sua doença e no manejo do autocuidado (CFF, 
2005). 

 

 Não só o paciente é beneficiado pela atuação deste profissional da saúde. O 

exercício dessas ações também trazem benefícios para o farmacêutico citado pela 

mesmo fonte descrita anteriormente: 

 
Satisfação por cumprir plenamente seu dever profissional; satisfação por 
servir aos pacientes e contribuir para o bem‑estar dos mesmos; aprimora a 
confiança do paciente no farmacêutico e na farmácia; a farmácia é vista como 
um estabelecimento profissional ou de prestação de cuidados e aproxima o  
farmacêutico e a farmácia de outros serviços e provedores de cuidados a 
saúde (CFF, 2005). 

 

3.3.2. Ferramentas para a Educação em Saúde 

 

 Como já relatado, a deficiência na adesão ao tratamento pode ocorrer devido a 

interação dos pacientes com os profissionais da saúde ocorrer atualmente de maneira 

superficial no quesito comunicação. O tempo dos atendimentos oferecidos a população, 

geralmente, está cada vez mais breve, com um menor envolvimento e utilizando termos 

que não são de entendimento dos indivíduos em geral. A forma como determinada 

pessoa será atendida observando tanto o conteúdo como o modo que deve ocorrer o 

repasse de informações tem que levar em conta as características da população alvo 

(VINHOLES et al., 2009).  

 Para a obtenção dos melhores resultados no processo de educação pelo 

farmacêutico, deve-se combinar a informação verbal e escrita (RAYNOR, 1998), 

observando-se casos de deficiência visual e dificuldade para ler e escrever quando for 

determinar qual tipo de material será utilizado. Os exemplos de materiais que estão 

relatados na literatura para promover essas ações (CFF, 2005): 

 

• Slides de educação do paciente, mostrando o modo de usar colírios,  

medicamentos inalatórios, cremes vaginais, supositórios, entre outros. Também 

slides com treinamentos para a população leiga e para os profissionais 

envolvidos com as etapas do ciclo do medicamento; 

 



14 
 

• Cartilhas educativas (instruções escritas); 

 

• Objetos que auxiliam a adesão, tais como contadores, cortadores de comprimido, 

inaladores, monitores de nível de glicose, explicando como devem ser usados; 

 

• Lista de medicamentos em uso pelo paciente, com seus horários de 

administração, doses, modo de usar; 

 

• Pictogramas relacionados com a utilização de medicamentos podem ajudar na 

comunicação com alguns grupos de pessoas, especialmente se houver a barreira 

da língua, capacidade de ler e escrever limitada ou deficiência visual. Os 

pictogramas podem ser incorporados em notas e panfletos educativos; 

 

• Material para consulta pelo farmacêutico com as informações pertinentes aos 

medicamentos disponíveis na farmácia. 

 

 Juntamente com essas ferramentas citadas, o farmacêutico para ser um educador 

em saúde deve possuir ou desenvolver algumas características e atitudes que 

possibilitem sua efetiva participação para promoção do uso racional de medicamentos 

pela população brasileira, conforme será abordado a seguir.  

 

3.3.3. Competências e Atributos do Farmacêutico 

 

 A OMS define competência como "características que se manifestam quando 

executa-se uma tarefa ou realiza-se um trabalho, estando relacionadas com o 

desempenho exitoso de uma atividade de trabalho ou de outra natureza" (OMS, 2008). 

Para se obter os conhecimentos necessários deve-se cursar a graduação de farmácia, 

fazer curso de pós-graduação, cursos extracurriculares, para que seja possível manter-se 

sempre o mais atualizado, obtendo informações novas a cada momento (CARVALHO 

et al., 2014, p. XXVI).  

 Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) as competências 

podem ser classificadas em três tipos: genéricas, específicas e humanísticas (OPAS, 

2008). As competências genéricas são comuns e realizadas por todos os membros de 
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uma equipe. As específicas são relativas a determinada profissão e está relacionada ao 

aspecto técnico. As humanísticas representam a responsabilidade social diante da 

população, relacionada com valores éticos e conhecimentos adquiridos. Para a obtenção 

de êxito profissional deve-se ter todas essas características (CARVALHO et al., 2014, 

p. XXVII).  

 Com a evolução a profissão farmacêutica que hoje em dia possui atividades, 

como abordado anteriormente, que vão além da fabricação e dispensação de 

medicamentos, a OMS e a Federação Internacional de Farmacêuticos (FIP) publicaram 

um manual de atividades farmacêuticas com foco no paciente. Nesse material foi 

definido o papel do farmacêutico e estabelecidas as sete principais características que 

este profissional deve possuir, sendo denominado "farmacêutico 7 estrelas". O Conselho 

Regional de Farmácia do Estado de São Paulo também aborda esse tema. Essas 

características e competências são as listadas na tabela abaixo. 
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Tabela 1: Características e competências do farmacêutico 7 estrelas. 

Características do 

farmacêutico 

Competência 

Prestador de serviços  

em uma equipe de 

saúde 

O farmacêutico deve integrar suas ações com os outros 

profissionais, prestando um serviço de alta qualidade.   

Tomador de decisão Ser capaz de avaliar e decidir uma direção mais pertinente. 

Suas decisões devem levar em conta as prioridades, eficácia, 

segurança e custo-efetividade. 

Comunicador Envolve comunicação verbal, não verbal, escrita e a habilidade 

de ouvir. O farmacêutico tem que ter confiança e 

conhecimento para o diálogo com outros profissionais da 

saúde e com o paciente. 

Líder Liderança e responsabilidade pelo bem-estar da comunidade, 

visto que o acesso aos cuidados de outros profissionais é mais 

difícil ou inexistente. 

Gerente 

 

Saber gerenciar recursos humanos, físicos e financeiros. 

Atualizado 

permanentemente  

Deve se manter atualizado durante toda a sua vida profissional 

e repassar esses conhecimentos visando uma assistência 

farmacêutica melhor possível. 

Educador Oferecer educação e treinamento para os futuros profissionais 

e para a população em geral 

Fonte: Adaptado de Organização Mundial da Saúde (2006) e Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo (2014). 

 

 Sobre a preparação do futuro farmacêutico surgem algumas indagações de como 

esse profissional deve ser formado, que responsabilidades deve assumir, se o currículo 

atual oferece o que é necessário para a atuação nas áreas pretendidas. Desde 2002, 

através das "Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia", 

estabeleceu-se uma formação generalista do farmacêutico. Com isso há uma ampliação 

das possibilidades de atuação, sendo abordada a questão como uma vantagem. No 

entanto, aos olhos dos demais profissionais da equipe de saúde, isso faz com seja mais 
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difícil o entendimento da responsabilidade do farmacêutico, o que na verdade acarreta 

um entendimento que este é um profissional que faz um pouco de cada coisa e portanto, 

de maneira superficial (RAMALHO DE OLIVEIRA, 2011, p. 285, 287 e 288). 

 Há necessidade de reformulação de alguns currículos ou a inserção de 

disciplinas que tragam ao estudante do curso de farmácia um aprendizado sobre como 

se comunicar de forma didática, objetiva, trazendo as informações pertinentes a 

determinadas situações e indivíduos. Ensinar o futuro farmacêutico a ser um educador 

para a promoção da saúde, sem deixar de lado as disciplinas que trazem o conhecimento 

técnico, pois elas são a base para ser feito um trabalho de qualidade. Os estudantes de 

farmácia deveriam passar por treinamentos nos quais  aprendam a lidar com as situações 

do cotidiano, como é oferecido em curso de aperfeiçoamento, onde se utilizam atores 

em cenários de situações fictícias, que trazem um aprendizado para o participante e para 

os que estão observando a respeito de argumentação, como lidar com situações de 

conflito, como dialogar com outros profissionais e pacientes.  

 Os profissionais da saúde devem ouvir o que o outro tem  a dizer, tanto seus 

companheiros de trabalho quanto a população usuária dos serviços de saúde.  O 

farmacêutico, por exemplo, possui os conhecimentos técnicos, mas só o paciente é que 

conhece sua própria realidade, sendo sua participação ativa de extrema necessidade para 

a obtenção do melhor desfecho (RAMALHO DE OLIVEIRA, 2011, p. 229 e 230). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de estudo  

 

Este trabalho pode ser classificado como uma Pesquisa Exploratória. Este tipo 

de pesquisa, na maioria dos casos, assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de 

estudo de caso.  

A pesquisa realizada para a confecção do guia e da cartilha de orientações ao 

paciente ambulatorial pode ser classificada de acordo com os procedimentos técnicos 

utilizados como Pesquisa Bibliográfica. Essa denominação ocorre, pois foram utilizados 

como fontes bibliográficas materiais já elaborados como livros de referência, bulas dos 

medicamentos, publicações periódicas e base de dados. 

 
4.2. Local do estudo  

 

O INTO é vinculado ao Ministério da Saúde e presta atendimento de alta e 

média complexidade em Traumatologia e Ortopedia a pacientes encaminhados por 

outras Unidades Públicas de Saúde.  

O Instituto, na esfera assistencial, dispõe de Unidade Ambulatorial, Hospital 

Dia, em que são realizados pequenos procedimentos, Unidades de Internação (Pediatria, 

Adulto e Terapia Intensiva), Serviço de Reabilitação, Serviço de Atendimento 

Domiciliar em que são atendidos os pacientes do INTO com indicação para 

acompanhamento pós-operatório em casa, e Clínica da Dor.  

 O INTO também atua nas áreas de ensino e pesquisa, desenvolvendo pesquisas 

científicas com o intuito de melhorar o atendimento de seus pacientes.  

Em março de 2006, a instituição recebeu a certificação máxima de qualidade 

para hospitais e clínicas médicas no mundo, concedida pela certificadora internacional 

Joint Commission International, sendo renovada em 2009 por mais três anos e em 2012, 

já em sua nova sede. 

No INTO o Serviço de Farmácia realiza a dispensação de determinados  

medicamentos aos pacientes ambulatoriais em farmácia satélite. O guia de orientações 

farmacêuticas estará disponível para consulta e esclarecimento de dúvidas pelo 

profissional que realiza a dispensação e a cartilha será entregue aos pacientes atendidos  

pela farmácia ambulatorial que atende, em média, 1730 pacientes mensalmente. 
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Diariamente, os atendimentos na farmácia ambulatorial são realizados por 1 

farmacêutico e 1 técnico de farmácia. 

 
4.3. Coleta de dados bibliográficos  

 

Para a elaboração do guia de orientações ao paciente ambulatorial utilizou-se a 

base de dados Micromedex acessada através do Portal da Saúde - Ministério da Saúde, o 

livro Interações Medicamentosas 2ª Edição (LEXI-COMP/Manole), as bulas dos 

medicamentos dispensados na farmácia ambulatorial e de seus medicamentos de 

referência relacionados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Para a confecção da cartilha, utilizou-se para consulta os materiais educativos 

elaborados pela ANVISA disponíveis na internet: o Caderno do Professor. Projeto 

Educação e Promoção da Saúde no Contexto Escolar: O contributo da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária para o uso racional de medicamentos (ANVISA, 2007) e  a 

Cartilha "O que devemos saber sobre medicamentos" (ANVISA, 2010). Também foi 

utilizado o Boletim Informativo do Centro de Informações de Medicamentos (CIM) do 

Conselho Regional de Farmácia do Paraná (CRF-PR) disponível no site 

www.crfpr.org.br.  

 

4.4. Análise dos dados bibliográficos  

  

 A gama de conteúdos que podem fazer parte de um guia farmacoterapêutico ou 

de uma cartilha é grande. Delimitar o que seria mais interessante e útil para atender as 

necessidades dos pacientes ambulatoriais foi o foco dos tópicos escolhidos. 

 Para a construção da cartilha a ideia de introduzir informações básicas sobre o 

uso de medicamentos, que devem ser de conhecimento de toda a população, foi o tema 

central. Incluiu-se também conteúdo a respeito do que deve ser feito quando houver a 

internação, em relação aos medicamentos e como proceder durante a consulta médica, 

dúvidas que surgiam após consulta médica que eram trazidas a farmácia. 

 Já o guia foi dividido em duas partes, cujos tópicos escolhidos foram indicações 

terapêuticas de acordo com o FDA, posologia, ressaltando a dose máxima, uma 

explicação de como o medicamento deve ser utilizado visando passar essas informações 

ao paciente no momento da dispensação e as contraindicações, com objetivo de nortear 

sobre quem não deve fazer uso de determinada terapia. Esses quatro tópicos citados 
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integram a primeira parte do guia. A segunda parte é composta por interações 

medicamentosas de risco D (Considerar a modificação da terapia) e risco X (Evitar a 

combinação) relativas aos 15 medicamentos mais prescritos para os pacientes 

ambulatoriais e que são os utilizados para um tratamento mais prolongado, segundo o 

observado no cotidiano. Esta segunda parte tem o objetivo de auxiliar o farmacêutico a 

detectar possíveis interações medicamentosas nas prescrições médicas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A decisão sobre a confecção de material que pudesse contribuir para educação 

em saúde, mais especificamente educação farmacêutica, surgiu por sentir a necessidade 

de fornecer informações sobre o uso de medicamentos para os pacientes ambulatoriais. 

Algumas vezes dúvidas surgiam, outras, com um diálogo notava-se que o paciente fazia 

um uso não racional do medicamento.  

 Compilar orientações que devem ser transmitidas, auxilia o profissional a 

fornecer instruções sobre cada um dos medicamentos dispensados, por exemplo, se deve 

ser ingerido com alimento ou sem alimento, quem não deve utilizar determinado 

medicamento, qual a dosagem máxima permitida, com qual outro medicamento este 

interage. Essas e outras informações visam guiar o profissional que dispensa e que faz o 

acompanhamento da terapia do paciente, proporcionando um trabalho de qualidade e 

com orientações mais acessíveis. 

 Ao apresentar a ideia aos farmacêuticos que trabalham na farmácia ambulatorial, 

à farmacêutica que promove ações de qualidade para o instituto e a chefe do serviço de 

farmácia, houve o interesse e a ideia foi aprovada. Pontuaram a importância da 

promoção de ações que objetivem o uso racional de medicamentos, visto que o processo 

de orientação na dispensação deve ser realizado de fato, não apenas a entrega do 

medicamento. 

 Após a decisão sobre o tema a ser abordado, foi feita pesquisa sobre 

monografias que apresentavam a confecção de guias e cartilhas, foram encontrados 

alguns trabalhos disponíveis. Os guias farmacoterapêuticos encontrados  não abordavam 

como tema central a disponibilização de orientações para serem repassadas ao paciente, 

assim como as demais informações do guia proposto. Não foi encontrado nada nos 

mesmos moldes deste material elaborado. 

 Dentre as fontes bibliográficas usadas para a confecção do guia 

farmacoterapêutico está o Micromedex, uma base de dados que é utilizada em milhares 

de hospitais, centros de controle de intoxicações, universidades, centros de informações 

sobre medicamentos e agências governamentais em mais de 83 países para obter 

informações completas, consistentes e relevantes sobre medicamentos, doenças e 

toxicologia. Como pode ser visto, esta base é confiável e o acesso é restrito aos 

profissionais de saúde, necessitando de cadastro utilizando o número do conselho 

profissional. Isto demonstra que o acesso a essas informações não é para todo o público. 
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Além disso, o conteúdo encontra-se em lígua inglesa. Utilizou-se o Micromedex para 

elaboração de dois tópicos do guia farmacoterapêutico primeira parte: as indicações 

terapêuticas segundo o FDA e as contraindicações. 

 Para obter a posologia e as orientações para um uso adequado utilizou-se as 

bulas dos medicamentos. Quase todas as bulas dos medicamentos dispensados pela 

farmácia ambulatorial foram coletadas, exceto a de dois medicamentos que estavam em 

falta, a codeína e o trometamol cetorolaco. Como sabe-se que as bulas encontradas nas 

caixas dos medicamentos, muitas vezes, encontram-se apenas as informações ao 

paciente, utilizou-se o bulário eletrônico da ANVISA para obter as bulas com conteúdo 

destinado ao profissional de saúde dos medicamentos de referência. A listagem dos 

medicamentos de referência segundo relação da ANVISA, foi obtida em setembro de 

2013. Nesta listagem não estava disponível um medicamento de referência para a 

codeína e nem qualquer outro similar ou genérico, não sendo possível a obtenção da 

bula. Para o trometamol cetorolaco somente estava disponível o medicamento de 

referência na apresentação de solução oftálmica, não possibilitando o uso para a 

indicação posológica e sobre a orientação de utilização. Devido a isso, para esses dois 

medicamentos foi utilizado o Dicionário Terapêutico Guanabara Edição 2011/2012. 

 Na segunda parte do guia farmacoterapêutico, estão presentes as interações 

medicamentosas dos medicamentos mais dispensados pela farmácia ambulatorial, sendo 

alvos de acompanhamento terapêutico. Para a elaboração desta parte, utilizou-se o livro 

Interações Medicamentosas 2ª Edição. Foram selecionadas para serem utilizadas as 

informações sobre as interações clinicamente mais significantes que são classificadas 

como de risco D (Considerar a modificação da terapia) e risco X (Evitar a combinação), 

realizando também a seleção dos conteúdos mais importantes. Esse material visa 

fornecer conhecimentos sobre as interações, que se forem observadas em uma 

prescrição médica ou relatadas pelo paciente, ofereçam o embasamento ao farmacêutico 

para fazer questionamentos cabíveis em relação a prescrição. 

 A cartilha para ser entregue aos pacientes foi elaborada com o intuito de sanar 

dúvidas básicas a respeito dos medicamentos. A confecção foi realizada por mim e pela 

farmacêutica da instituição, Alessandra Scardino. A seleção do material a ser utilizado 

como referência visou a acessibilidade da linguagem, com qualidade de conteúdo. Isso 

foi obtido no material disponibilizado pela ANVISA e pelo Conselho de Farmácia do 

Paraná, órgãos de confiança para a transmissão de informações. O layout da cartilha foi 

feito pelo farmacêutico Cleidson Bergami com a inserção das figuras e a formatação.  
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 Utilizou-se a cartilha desenvolvida no Mutirão do Ambulatório, evento no qual 

os pacientes que aguardam cirurgia tiveram atendimento com ortopedista, enfermagem, 

e caso fosse necessário, psicóloga e nutricionista. O material foi entregue a todos os 

pacientes que usavam medicamentos. A cartilha foi revisada em setembro de 2013, 

pelas farmacêuticas Valesca Leitão, Pâmela Pedroso e pela chefe do serviço de 

farmácia, da época, Zilda Gonsalves. Atualmente, aguarda-se a aprovação da diretoria 

da instituição para que se torne rotina a disponibilização desta aos pacientes 

ambulatoriais e aos atendidos durante o processo de internação hospitalar.  

 Muito é reportado na literatura da importância para que ocorra um uso racional 

de medicamentos e do papel do farmacêutico, conhecido como o profissional do 

medicamento, para que seja alcançado esse objetivo. Bergsten-Mendes (2008) elenca 

vários deveres do farmacêutico em relação aos medicamentos. 

 
Deve orientar o paciente quanto ao tratamento: a que horas e como tomar o  
medicamento, horário da tomada do medicamento em relação ao horário das 
refeições, tratamentos não medicamentosos, cuidados gerais; advertências 
quanto à dose máxima d iária, a possíveis interações com outros 
medicamentos, com álcool, com alimentos, quanto ao risco de suspender o 
medicamento; orientações sobre o efeito do medicamento: objetivo do uso, 
início do efeito, o porquê da duração do tratamento; orientações sobre efeitos 
adversos: quais esperar, quanto tempo duram, como controlá-los, o que fazer 
se ocorrerem (BERGSTEN-MENDES, 2008). 

 

 Como pôde ser visto e é citado por Oliveira et al. (2005) a atuação do 

farmacêutico inclui várias atitudes, comportamentos, co-responsabilidades e habilidades 

que possibilitem uma farmacoterapia adequada, com o objetivo de alcançar resultados 

terapêuticos eficientes e seguros, visando a saúde e a qualidade de vida do paciente 

(OLIVEIRA et al., 2005). 

 Fornecer essas informações ao paciente é necessário. A elaboração desses 

materiais constituiu uma etapa para o desenvolvimento de cada vez mais ações de 

promoção à saúde pelo profissional farmacêutico.  

 Como abordado anteriormente, a Atenção Farmacêutica engloba vários 

componentes. O uso de estratégias que possam contribuir para orientação farmacêutica, 

dispensação de medicamentos e educação em saúde representa um passo para que cada 

vez mais atitudes, que proporcionem um maior conhecimento do usuário de 

medicamento a respeito de sua  terapia, sejam implementadas. As ações da Atenção 

Farmacêutica fazem parte de uma prática clínica cujo foco é no paciente e suas decisões 
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são compartilhadas entre a equipe de saúde e o paciente, permitindo que este seja um 

colaborador e não somente um expectador dos desfechos observados (CORRER & 

OTUKI, 2011). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Educação em saúde é um amplo campo para a atuação dos profissionais da 

saúde, incluindo o farmacêutico. Ações como palestras, treinamentos, simulações 

realísticas de situações cotidianas, folhetos ou cartilhas, material para consulta, material 

lúdico, confecção de listagem de medicamentos em uso com horário, dose e frequência, 

contribuem para educar os participantes das etapas do uso do medicamento. Estas 

estratégias são importantes para o paciente, funcionários da farmácia, farmacêuticos, 

demais profissionais da saúde e outros envolvidos. 

 A elaboração desses materiais para distribuição e consulta do profissional visou 

contribuir para um uso mais racional dos medicamentos, tornar o paciente um 

colaborador da sua terapia, entendendo como e o porquê de determinado medicamento 

ter sido prescrito e contribuir para o reconhecimento do profissional farmacêutico como 

um promotor da saúde. 

 Para a confecção do material levou-se em consideração dúvidas apresentadas 

pelos pacientes e informações que deve-se ter de maneira acessível para pesquisar e 

transmitir. As ações do farmacêutico hospitalar não devem estar focadas somente na 

aquisição e distribuição dos medicamentos. Garantir a segurança, qualidade e eficácia 

da terapia com medicamentos, são metas tão desejadas quando trata-se de um ambiente 

hospitalar onde os riscos são grandes, que é necessário direcionar os esforços para 

alcançar esse objetivo.  

 Uma outra estratégia que poderia beneficiar esta população alvo seria a 

realização de palestras para os pacientes do Instituto abordando temas variados que 

geram dúvidas a respeito dos medicamentos, permitindo ao final a abertura para os 

questionamentos. Isso ajudaria a esclarecer alguns erros comumente conhecidos e 

proporcionar trocas importantes entre as duas partes. 

 A orientação disponível em relação ao medicamento e seu uso, é um degrau para 

que outras estratégias sejam pensadas e colocadas em prática. É um problema sério o 

que é observado na realidade brasileira, onde os medicamentos são entregues sem a 

devida orientação prévia. É necessário que ocorra a conscientização para que ocorram 

mudanças de atitude. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 

Guia Farmacoterapêutico Medicamentos Farmácia Ambulatorial 

ANEXO 2 

Interações Medicamentosas  

ANEXO 3 

Cartilha de Orientações Farmacêuticas ao Paciente - Conhecendo um pouco sobre os 
medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Guia farmacoterapêutico 

 

Medicamentos  

Farmácia Ambulatorial 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Gabrielle Garofalo de Souza Faria 

Farmacêutica Residente  



APRESENTAÇÃO 

 

 Este material foi organizado com o objetivo de fornecer informações sobre os 
medicamentos dispensados pela Farmácia Ambulatorial. O guia confeccionado é para o 
uso do profissional que dispensa, presta orientação e faz o acompanhamento do 
paciente, sendo dividido em duas partes. A primeira parte traz as indicações terapêuticas 
segundo o Food and Drug Administration (FDA), a posologia, orientações para o uso 
correto e as contraindicações de todos os medicamentos dispensados na farmácia 
ambulatorial.  

 As indicações terapêuticas segundo o FDA e as contraindicações foram obtidas 
do MICROMEDEX, acessado pelo site do Portal da Saúde - Ministério da Saúde, no 
período de fevereiro a maio de 2014. A posologia e as orientações para o uso foram 
obtidas através das bulas dos medicamentos da farmácia ambulatorial do Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) e das bulas dos respectivos 
medicamentos de referência, segundo listagem disponível no site da ANVISA em 
agosto de 2013, acessadas através do Bulário Eletrônico da ANVISA. Para os 
medicamentos cujas bulas não estavam disponíveis em nenhuma das fontes, utilizou-se 
o Dicionário Terapêutico Guanabara - Edição 2011/2012. 

 A segunda parte do guia aborda as interações medicamentosas dos 
medicamentos quantitativamente mais dispensados, e que correspondem, pelo 
constatado no cotidiano, aos que são usados por períodos mais prolongados, sendo alvos 
de acompanhamento da terapia. Este material foi elaborado com base em tópicos do 
livro Interações Medicamentosas. O Novo Padrão de Interações Medicamentosas e 
Fitoterápicas - 2ª Edição. Foram selecionadas as interações de risco D (Considerar a 
modificação da terapia) e as de risco X (Evitar a combinação) que são as clinicamente 
mais significantes de 15 medicamentos pertencentes a grade da farmácia ambulatorial. 

 Para os medicamentos Bromazepam, Dipirona, Etoricoxibe, Tramadol + 
Paracetamol não foi possível a obtenção de informações sobre eles no MICROMEDEX, 
sendo utilizadas as bulas disponíveis.  

 O foco da posologia foi o paciente adulto, tendo sido abordado pontualmente 
outra população.Caso haja dúvida sobre a posologia para pacientes pediátricos, idosos, 
com insufiência renal ou hepática, favor utilizar a bula do medicamento. 
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ALENDRONATO DE SÓDIO 

Apresentação disponível: Comprimido 70 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Osteoporose, Masculina 
 Osteoporose devido aos corticosteróides  
 Doença de Paget  
 Osteoporose pós-menopausa  
 Osteoporose pós-menopausa - Profilaxia 

POSOLOGIA  

Para o tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa e em homens a 
posologia recomendada é de um comprimido de 70 mg semanalmente. 
 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Deve ser ingerido pelo menos meia hora antes do primeiro alimento, bebida ou 
medicação do dia, somente com água. Outras bebidas (inclusive água mineral), 
alimentos e alguns medicamentos parecem reduzir a absorção. 

Para facilitar a chegada ao estômago e reduzir o potencial de irritação esofagiana, este 
medicamento deve ser tomado apenas pela manhã, ao despertar, com um copo cheio de 
água, e o paciente não deve se deitar por 30 minutos, no mínimo, após a ingestão, e até 
que faça a primeira refeição do dia. Não deve ser ingerido à noite, ao deitar, ou antes de 
se levantar. O não cumprimento dessas instruções pode aumentar o risco de ocorrência 
de reações adversas esofagianas.  

(Medicamento utilizado no INTO - Osteoform - Alendronato de sódio/EMS 
Medicamento de Referência - Bula Fosamax® - Alendronato de sódio/ Merck Sharp & 
Dohme) 
 
CONTRAINDICAÇÕES 

 Alterações esofágicas (por exemplo, estenose ou acalasia) que atrasam o 
esvaziamento esofágico; 

 Hipocalcemia - resolver antes de iniciar a terapia;  
 Incapacidade de ficar de pé ou sentar-se ereto por 30 minutos;  
 Pacientes com maior risco de aspiração; não devem receber solução oral ou 

comprimidos efervescentes; 
 Hipersensibilidade ao alendronato ou a qualquer componente do produto. 
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AMITRIPTILINA 

Apresentação disponível: Comprimido 25 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Depressão 

OBS: Dor de cabeça (tratamento e profilaxia); Síndrome do intestino irritável; Dor; 
Polineuropatia; Neuralgia pós-herpética (tratamento e profilaxia) não são indicações 
para o uso de Amitriptilina pelo FDA. 

De acordo com a bula, a amitriptilina também é indicada para enurese noturna. 

POSOLOGIA  

Deve-se administrar uma dose baixa no início do tratamento e aumentá- la gradualmente, 
observando cuidadosamente a resposta clínica e qualquer indício de intolerância. 

Depressão 

Dose inicial para adultos em ambulatório: 75 mg/dia em doses fracionadas podendo 
ser aumentada até 150 mg/dia. Os aumentos são feitos, de preferência, nas doses do 
início da noite e/ou na hora de deitar. Um método alternativo pode ser iniciar o 
tratamento com 50 a 100 mg à noite, ao deitar-se, podendo esta dose, ser aumentada de 
25 a 50 por noite até 150 mg/dia. 

Dose de manutenção para adultos em ambulatório: 50 a 100 mg/dia, de preferência à 
noite em uma única dose diária. Com a melhora, reduzir até a dose mínima necessária. É 
apropriado continuar a terapia de manutenção por três meses, ou mais para reduzir a 
possibilidade de recidiva. 

Dose para pacientes hospitalizados: início de 100 mg/dia, gradualmente aumentados 
segundo a necessidade até 200 mg/dia. Alguns pacientes necessitam de 300 mg/dia. 

Dose para adolescentes e idosos: doses de 10 a 50 mg/dia podem ser mais adequadas, 
administrada de forma fracionada ou dose única diária, de preferência ao dormir. Esses 
grupos apresentam tolerância reduzida. Metade da dose usual de manutenção 
geralmente é suficiente. 

Uso em crianças: Não se recomenda o uso em crianças com depressão, menores de 12 
anos. 

 Enurese Noturna: Doses de 10 a 20 mg ao deitar, para crianças de 6 a10 anos e de 25 
a 50 mg ao deitar para crianças a partir dos 11 anos. A maioria dos pacientes responde 
nos primeiros dias de terapia. Os ajustes posológicos devem ser feitos pelo médico de 
acordo com a resposta clínica do paciente. 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 
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É importante seguir rigorosamente as orientações médicas, sobre qualquer alteração de 
sua condição, uma vez que pode ser necessário ajuste de dose.  

(Medicamento utilizado no INTO - Bula Amytril® - Amitriptilina/Cristália) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Co-administração com cisaprida; pode causar um prolongamento do 
intervalo QT e aumentar o risco de arritmia;  

 Co-administração com um IMAO ou utilizar no prazo de 14 dias após a 
descontinuação de um IMAO - podem provocar reações graves (por 
exemplo, de crises de hiperpirexia, convulsões graves, morte); 

 Hipersensibilidade ao cloridrato de amitriptilina;  
 Infarto do miocárdio, durante o período de recuperação aguda.  
 

AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 

Apresentação disponível: Comprimido Amoxicilina 500 mg + 
Clavulanato de Potássio 125 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Otite média aguda  
 Pneumonia adquirida na comunidade  
 Infecção de pele e/ou tecido subcutâneo  
 Infecção do trato respiratório inferior  
 Sinusite  
 Doença infecciosa do trato urinário 

POSOLOGIA  

Adultos e crianças acima de 12 anos: 1 comprimido 3 vezes ao dia (de 8 em 8 horas). 

Os comprimidos de Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de potássio 125 mg não são 
recomendados para crianças menores de 12 anos. 

Posologia para insuficiência renal 

Insuficiência leve (Clearance de creatinina > 30 ml/min): sem alterações na dosagem. 

Insuficiência moderada (Clearance de creatinina10-30 ml/min): 1 comprimido de 500 
mg + 125 mg a cada 12 horas. 

Insuficiência grave (Clearance de creatinina <10ml/min): 1 comprimido de 500 mg + 
125 mg não são recomendados. 

Posologia para insuficiência hepática 
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O tratamento deve ser cauteloso; monitore a função hepática em intervalos regulares. 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Para minimizar a intolerância gastrintestinal potencial, administrar o medicamento no 
início da refeição. A absorção é favorecida quando o medicamento é administrado no 
início da refeição. 

Apenas remova o envelope para o uso do produto. Os comprimidos devem ser 
utilizados em até 14 dias após a abertura do envelope. 

Em caso de esquecimento de uma dose, tome-a assim que lembrar, mas continue com o 
horário normal das demais. Só não tome duas doses com intervalo menor que 4 horas. 

OBS:  O médico deve fazer uma pesquisa cuidadosa para avaliar se o paciente tem ou já 
teve alguma reação alérgica a outros antibióticos como penicilinas e cefalosporinas, ou 
a outras substâncias que provocam alergia. 

(Medicamento utilizado no INTO (Referência) - Bula Clavulin® - Amoxicilina + 
Clavulanato de potássio) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 História de icterícia/ disfunção hepática associada com amoxicilina / clavulanato 
de potássio; 

 Uso concomitante com hemodiálise;  
 Hipersensibilidade à amoxicilina, clavulanato, ou outros antibióticos beta-

lactâmicos (por exemplo, penicilinas e cefalosporinas);  
 Insuficiência renal grave (depuração da creatinina inferior a 30 mL/min).  

 

BACLOFENO 

Apresentação disponível: Comprimido 10 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Antiespástico (relaxante muscular) 

POSOLOGIA  

Adultos: O tratamento deve ser iniciado com dose de 15 mg ao dia, preferencialmente 
dividida em 2 a 4 doses. A dose deve ser aumentada cautelosamente por incrementos de 
15 mg/dia, a intervalos de três dias, em 15 mg/dia três vezes ao dia até que a dose diária 
necessária seja atingida. Em certos pacientes sensíveis ao medicamento, é aconselhável 
iniciar com dose diária mais baixa (5 ou 10 mg) e elevá- la de maneira mais gradual. A 
dose ótima geralmente varia entre 30 e 80 mg/dia, embora em pacientes hospitalizados 
doses diárias entre 100 a 120 mg podem, cuidadosamente, ser administradas. 
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ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Deve ser tomado por via oral durante as refeições com um pouco de líquido. (ref e into) 

(Medicamento utilizado no INTO - Baclon - Baclofeno/Genon e Medicamento de 
referência Lioresal® - Baclofeno/Novartis) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipersensibilidade ao baclofeno ou aos demais componentes da formulação. 

 

BROMAZEPAM 

Apresentação disponível: Comprimido 3 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - BULA DO MEDICAMENTO 

 Ansiedade, tensão e outras queixas somáticas ou psicológicas associadas à 
síndrome de ansiedade 

 Uso adjuvante no tratamento de ansiedade e agitação associadas a transtornos 
psiquiátricos, como transtornos do humor e esquizofrenia. 

 Os benzodiazepínicos são indicados apenas quando o transtorno submete o 
indivíduo a extremo desconforto, é grave ou incapacitante. 

 

POSOLOGIA  

Dose média para o tratamento de pacientes ambulatoriais: 1,5 a 3 mg até 3 vezes ao 
dia. 
  
Casos graves, especialmente em hospital: 6 a 12 mg, 2 ou 3 vezes ao dia. 
 
Estas doses são recomendações gerais e a dose deve ser estabelecida individualmente. O 
tratamento de pacientes ambulatoriais deve ser iniciado com doses baixas, aumentadas 
gradualmente, até se atingir a dose ideal. Para minimizar o risco de dependência, a 
duração do tratamento deve ser a mais breve possível. O paciente deve ser reavaliado 
regularmente e a necessidade de continuação do tratamento deve ser analisada, 
especialmente se o paciente estiver assintomático. O tratamento total geralmente não 
deve exceder o período de 8 a 12 semanas, incluindo a fase de descontinuação gradual 
do medicamento. Em certos casos, a manutenção por tempo superior ao máximo 
recomendado pode ser necessária, não devendo, entretanto, ocorrer sem reavaliação 
especializada da condição do paciente. 
 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Os comprimidos devem ser tomados com líquido (não alcoólico). 
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Não faça uso de bebidas alcoólicas enquanto estiver em tratamento com bromazepam. O 
álcool intensifica o efeito do bromazepam e isto pode ser prejudicial. 

Como o risco de fenômenos de abstinência e rebote é maior após a descontinuação 
abrupta do tratamento, recomenda-se que as doses sejam reduzidas gradualmente. 

Idosos e pacientes com comprometimento da função hepática necessitam de doses 
menores, em razão de variações individuais em sensibilidade e farmacocinética. 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipersensibilidade aos benzodiazepínicos; 
 Insuficiência respiratória grave; 
 Insuficiência hepática grave (benzodiazepínicos não são indicados para tratar 

pacientes com insuficiência hepática grave, pelo risco de encefalopatia);  
 Síndrome de apneia do sono. 

 

(Medicamento utilizado no INTO - Bromazepam/ União Química e Bromazepam/ 
Medley) 

 

CARBAMAZEPINA 

Apresentação disponível: Comprimido 200 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Transtorno Bipolar I, episódios maníacos ou mistos agudos 
 Epilepsia, tipos parciais, generalizadas e misturadas (Partial, generalized, and 

mixed types) 
 Neuralgia do trigêmeo 

POSOLOGIA  

Adultos  
Dosagem na epilepsia  
Inicialmente, 100 a 200 mg, 1 a 2 vezes ao dia; a dose deve ser gradualmente aumentada 
(geralmente até 400 mg, 2 a 3 vezes ao dia) até que se obtenha uma resposta ótima. Em 
alguns pacientes, a dose de 1.600 ou mesmo 2.000 mg/dia pode ser apropriada.  
 
Dosagem na mania aguda e tratamento de manutenção em distúrbios afetivos 
bipolares  
O intervalo de dose é de 400 a 1.600 mg/dia, sendo que a posologia usual é de 400 a 
600 mg/dia, em 2 a 3 doses divididas. Em mania aguda, a posologia deve ser aumentada 
mais rapidamente, enquanto que para a terapia de manutenção em distúrbios bipolares, 
são recomendados pequenos aumentos de dose, a fim de garantir tolerabilidade ótima.  
 
Dosagem na síndrome de abstinência alcoólica  
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A dosagem média é de 200 mg, 3 vezes ao dia. Em casos graves, esta dosagem pode ser 
elevada durante os primeiros dias (por ex.: 400 mg, 3 vezes ao dia). No início do 
tratamento de manifestações de abstinência grave, deve ser administrado em 
combinação com fármacos sedativo-hipnóticos (por ex.: clometiazol, clordiazepóxido). 
Após o alívio da fase aguda, a Carbamazepina pode ser continuado em monoterapia.  
 
Dosagem na neuralgia do trigêmeo  
A posologia inicial de 200 a 400 mg/dia, deve ser elevada lentamente até a obtenção do 
alívio da dor (normalmente 200 mg, 3 a 4 vezes ao dia). A dosagem deve, então, ser 
reduzida gradualmente para o menor nível de manutenção possível. A dose máxima 
recomendada é de 1200 mg/dia. Quando o alívio da dor for obtido, devem ser feitas 
gradualmente tentativas para interromper o tratamento, até que outro ataque ocorra.  
 
Dosagem na neuropatia diabética dolorosa  
A dosagem média é de 200 mg, 2 a 4 vezes ao dia.  
 
Dosagem na diabetes insípida central  
A dosagem média para adultos é de 200 mg, 2 a 3 vezes ao dia. Em crianças, a dosagem 
deve ser reduzida proporcionalmente à idade e ao peso corporal. 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Os comprimidos podem ser tomados durante ou após as refeições. Os comprimidos 
devem ser tomados com um pouco de líquido. 

A retirada do medicamento deve ser gradual e de acordo com a orientação médica. 

(Medicamento utilizado no INTO - Carbamazepina/União Química e Medicamento de 
Referência - Tegretol - Carbamazepina/Novartis) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 História de depressão da medula óssea;   
 Uso concomitante de um IMAO, ou utilizar no prazo de 14 dias após a 

descontinuação de um IMAO;  
 Uso concomitante de nefazodona ou delavirdina ou outros inibidores não 

nucleósidos da transcriptase reversa incluindo etravirina ou rilpivirine;  
 Hipersensibilidade à carbamazepina ou a compostos tricíclicos (amitriptilina, 

desipramina, imipramina, protriptilina, nortriptilina).  

 

CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D  

Apresentação disponível: Comprimido Carbonato de cálcio (600 mg 
de cálcio elementar + Vitamina D (200 UI) 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Deficiência de cálcio - Profilaxia 
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OBS:  A vitamina D auxilia na absorção do cálcio. 

POSOLOGIA  

Ingerir dois comprimidos ao dia ou conforme orientação médica. 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Ingerir os comprimidos durante as refeições ou conforme orientação médica. 

Deve-se obedecer um intervalo de pelo menos 2-3 horas entre a administração deste 
medicamento e os seguintes ferro, etidronato, fenitoína ou tetraciclinas. 

A absorção de cálcio é reduzida pela ingestão simultânea de espinafre, ruibarbo, farelo 
de trigo e outros cereais. 

O uso excessivo e prolongado de suplementos de cálcio com leite ou derivados deve ser 
evitado. 

Álcool, cafeína ou tabaco podem reduzir a quantidade de cálcio absorvida. 

Pacientes em uso de digitálicos, altas doses de cálcio podem causar arritmias cardíacas. 

Diuréticos tiazídicos aumentam o risco de hipercalcemia. 

Alguns antiepilépticos como carbamazepina, fenobarbital, fenitoína e primidona, podem 
aumentar a necessidade de vitamina D.  

(Medicamento utilizado no INTO - Osteofix - Carbonato de cálcio + Vitamina 
D/Natulab e Os-Cal® 500 + D - Carbonato de cálcio + Vitamina D/ Sanofi Aventis) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipercalcemia (por exemplo, associada à sarcoidose, hiperparatireoidismo, 
hipervitaminose D, certos tipos de câncer)  

 

CEFALEXINA 

Apresentação disponível: Comprimido 500 mg e Cápsula 500 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Infecção de pele  e/ou tecido subcutâneo  
 Osteomielite  
 Otite Média 
 Infecção das vias respiratórias  
 Faringite estreptocócica  
 Doença infecciosa do trato urinário 

12 
 



POSOLOGIA  

As doses para adultos variam de 1 a 4 g diárias, em doses fracionadas. 
 
A dose usual para adultos é de 250 mg a cada 6 horas.  
 
Para faringites estreptocócicas, infecções da pele e estruturas da pele e cistites não 
complicadas, em pacientes acima de 15 anos de idade, uma dose de 500 mg ou 1 g pode 
ser administrada a cada 12 horas.  
 
O tratamento de cistites deve ser de 7 a 14 dias.  
 
Para infecções do trato respiratório causadas por S. pneumoniae e S. pyogenes, uma 
dose de 500 mg deve ser administrada a cada 6 horas.  
 
Para infecções mais graves ou aquelas causadas por microrganismos menos sensíveis 
poderão ser necessárias doses mais elevadas.  
 
Se doses diárias de cefalexina acima de 4 g forem necessárias, deve ser considerado o 
uso de uma cefalosporina parenteral, em doses adequadas. 
 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Administração oral e pode ser usada independente das refeições.  

Deve ser administrada por via oral e independente das refeições.  

OBS:  Para pacientes com história de reação de hipersensibilidade a penicilinas  e a outros 
antibióticos beta-lactâmicos e as cefalosporinas, o uso é contraindicado.  

(Medicamento utilizado no INTO - Cefalexina/ Teuto e Aurobindo e Medicamento de 
Referência - Keflex® - Cefalexina/Bagó) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipersensibilidade às cefalosporinas. 

 

CELECOXIBE 

Apresentação disponível: Cápsula 200 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Espondilite anquilosante  
 Artrite reumatóide juvenil  
 Osteoartrite  
 Dor aguda  
 Dismenorréia primária  
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 Artrite reumatoide  

POSOLOGIA  

Dor aguda (pós operatório e doenças músculo-esqueléticas) e dismenorreia 
primária: 400 mg na primeira dose, seguidos de uma dose de 200 mg após 12 horas, 
seguido de 200 mg a cada 12 horas nos dias seguintes durante o tempo indicado pelo 
médico. 

Dor crônica: Todo anti- inflamatório deve ser usado na sua menor dose diária eficaz 
durante o menor período possível. O tempo adequado deverá ser decisão do médico.  

 As doses sugeridas para essas doenças são as seguintes:  

Osteoartrite e Espondilite anquilosante: 200 mg em dose única ou 100 mg duas 
vezes. 

Artrite reumatoide: 100 ou 200 mg duas vezes ao dia. 

Lombalgia: 200 mg ou 400 mg em dose única ou dividida em duas vezes de 100 mg ou 
200 mg.  

(Medicamento utilizado no INTO (Referência) - Bula Celebra® - Celecoxibe/Pfizer)  

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Deve ser engolido com ou sem alimentos. 

Este medicamento não deve ser partido aberto ou mastigado. 

(Medicamento utilizado no INTO (Referência) - Bula Celebra® - Celecoxibe/Pfizer)  

CONTRAINDICAÇÕES 

 Asma, urticária ou reação alérgica após uso de ácido acetilsalicílico ou outro 
AINE; reações anafiláticas graves e raramente fatais foram relatadas; 

 Cirurgia de revascularização do miocárdio a cirurgia, tratamento da dor peri-
operatória;   

 Hipersensibilidade a celecoxibe ou a qualquer componente do produto; 
 Hipersensibilidade a sulfonamidas.  

OBS: O celecoxibe deve ser usado com cautela em pacientes com hipertensão, pois 
pode piorá- la, com maior risco de lesões nos rins devido ao uso de anti- inflamatórios: 
portadores de insuficiência renal (redução grave da função dos rins), alterações da 
função do fígado e idosos; portadores de deficiência de enzimas metabolizadoras 
CYP2C9. 

 

CETOPROFENO 
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Apresentação disponível: Cápsula 50 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Febre 
 Osteoartrite  
 Dor  
 Artrite reumatoide 
 Dismenorréia primária 

 
POSOLOGIA  
2 cápsulas 2 vezes ao dia, às refeições; ou 1 cápsula 3 vezes ao dia, às refeições. 

Em casos severos ou se uma resposta satisfatória não pôde ser obtida com doses 
menores, pode-se aumentar a posologia, desde que não ultrapasse o máximo de 300 mg 
por dia.  

(Medicamento utilizado no INTO - Artrinid® - Cetoprofeno/ União Química) 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

As cápsulas devem ser tomadas, sem mastigar com líquido suficiente,  durante as 
refeições ou após as refeições.  

(Medicamento utilizado no INTO - Artrinid® - Cetoprofeno/ União Química e 
Medicamento de Referência Profenid® - Cetoprofeno/Sanofi-Aventis) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Pacientes com história de reações de hipersensibilidade, como crises asmáticas 
ou outros tipos de reações alérgicas ao cetoprofeno, ao ácido acetilsalicílico e 
outros AINEs; 

 Cirurgia de revascularização do miocárdio, o tratamento da dor peri-operatória;  
 Hipersensibilidade ao cetoprofeno. 

 

CICLOBENZAPRINA  

Apresentação disponível: Comprimido 5 mg  

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Tratamento dos espasmos (contração involuntária) do músculo esquelético. 

POSOLOGIA  

Adultos 
A dose usual é de 20 a 40 mg, em duas a quatro administrações ao dia (a cada 12 horas 
ou a cada 6 horas), por via oral. 
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A dose máxima diária é de 60 mg. O uso do produto por períodos superiores a duas ou 
três semanas, deve ser feita com o devido acompanhamento médico. 
 
ORIENTAÇÕES PARA O USO 
Durante o tratamento evite ingerir bebidas alcoólicas. 

Não utilize outros medicamentos depressores do Sistema Nervoso Central, enquanto 
estiver usando ciclobenzaprina. 

Informe ao médico qualquer medicamento que esteja usando.  

O medicamento tem início de ação em, aproximadamente, 1 hora após a administração.  

(Medicamento utilizado no INTO - Musculare® - Ciclobenzaprina/Eurofarma e 
Medicamento de Referência - Miosan® - Ciclobenzaprina/Apsen) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Arritmias; 
 Distúrbios da condução cardíaca; 
 Uso concomitante com Inibidores da Monoamina Oxidase (IMAO) ou uso de 

IMAO dentro dos últimos 14 dias; há relatos que pode causar crise de 
hiperpirexia (febre elevada) e morte; 

 Insuficiência cardíaca congestiva; 
 Bloqueio cardíaco; 
 Hipertireoidismo; 
 Infarto do miocárdio, período de recuperação aguda; 
 Hipersensibilidade a ciclobenzaprina ou a qualquer componente do produto. 

OBS: Na bula do medicamento de referência e marca utilizada no instituto, 
contraindicam o uso de ciclobenzaprina para pacientes que apresentam glaucoma ou 
retenção urinária.  

 

CIPROFLOXACINO 

Apresentação disponível: Comprimido 500 mg e 750 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Prostatite bacteriana crônica  
 Sinusite bacteriana aguda  
 Bronquite crônica, exacerbações agudas 
 Neutropenia febril - terapia empírica  
 Gonorréia - não complicada  
 Infecção do osso - doença infecciosa de articulação  
 Infecção de pele e/ou tecido subcutâneo  
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 Doenças diarréicas infecciosas  
 Doenças infecciosas do abdômen - Complicadas  
 Inalação de antraz, Pós-exposição - Profilaxia 
 Infecção do trato respiratório inferior  
 Pneumonia nosocomial  
 Pielonefrite aguda, não complicada  
 Pielonefrite, Complicada  
 Febre tifóide 
 Doença infecciosa do trato urinário, grave ou complicada  
 Doença infecciosa do trato urinário, não complicada 

POSOLOGIA  

Infecções do trato respiratório, ingerir 2 doses de 250 mg ou 500 mg ao dia, de acordo 
com a gravidade. 

Gonorreia extragenital, ou gonorreia aguda, não complicada, 1 dose de 250 mg, dose 
única. 

Quando for infecção no trato urinário aguda, não complicada, ingerir 1 a 2 doses de 250 
mg. Para infecções no trato urinário com complicações, 2 doses de 250 mg a 500 mg. 
Em caso de cistite em mulheres antes da menopausa, 1 dose de 250 mg, dose única. 

Para diarreia, ingerir 1 a 2 doses de 500 mg. 

Para infecções graves, com risco de vida, como pneumonia estreptocócica, infecções 
recorrentes em fibrose cística, infecções ósseas e das articulações, septicemia, peritonite 
causada por Pseudomonas, Staphylococcus ou Streptococcus, 2 doses de 750 mg. 

Para outras infecções, ingerir 2 doses de 500 mg. 

Em caso de insuficiência renal deve-se consultar a bula do medicamento. 

Para insuficiência hepática não é preciso ajustar a dose.  

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Os comprimidos revestidos devem ser engolidos inteiros, com líquido. Não é preciso 
tomar o comprimido às refeições. Tomar os comprimidos com o estômago vazio acelera 
a absorção.  

Não devem ser tomados com laticínios ou bebidas enriquecidas com minerais (por 
exemplo, leite, iogurte ou suco de laranja enriquecido com cálcio). No entanto, a 
absorção não é afetada significativamente por refeições que contenham cálcio.  

(Medicamentos utilizados no INTO - Proflox® - Ciprofloxacino/EMS e 
Ciprofloxacino/Prati-donaduzzi) 

CONTRAINDICAÇÕES 
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 Administração concomitante tizanidina;  
 Hipersensibilidade a ciprofloxacino ou qualquer componente do produto, ou 

outras quinolonas.  

 

CLINDAMICINA 

Apresentação disponível: Cápsula 300 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Doença infecciosa bacteriana (grave), infecções suscetíveis devido a organismos 
anaeróbicos, estafilococos, estreptococos, pneumococos  

 Infecção de pele e/ou tecido subcutâneo (grave)  
 Doenças infecciosas do abdômen  
 Infecção do trato respiratório inferior (grave), empiema, abscesso, pneumonite  
 Doença inflamatória pélvica  
 Septicemia 

POSOLOGIA  

 Adultos 
A dose diária recomendada é de 600 - 1800 mg, dividida em 2, 3 ou 4 doses iguais. 
A dose máxima recomendada é de 1800 mg por via oral, divididos em 2, 3 ou 4 doses 
diárias.  

Não é necessário o ajuste de dose em pacientes com insuficiência renal e hepática.  

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Para evitar a possibilidade de irritação do esôfago, o cloridrato de clindamicina deve ser 
administrado com um copo cheio de água.  

(Medicamento utilizado no INTO - Cloridrato de clindamicina/Teuto e Medicamento de 
Referência - Dalacin C® - Cloridrato de clindamicina/Pfizer) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 História de hipersensibilidade à clindamicina ou lincomicina. 
 

CLONAZEPAM  

Apresentação disponível: Comprimido 0,5 mg e 2,0 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Transtorno de pânico 
 Anticonvulsivante 

18 
 



POSOLOGIA  

Distúrbios epilépticos  
Adultos  
A dose inicial para adultos com crises epilépticas não deve exceder 1,5 mg/dia, dividida 
em três doses. A dose pode ser aumentada com acréscimos de 0,5 a 1 mg, a cada três 
dias, até que as crises epilépticas estejam adequadamente controladas ou até que os 
efeitos colaterais tornem qualquer incremento adicional intolerável. A dose de 
manutenção deve ser individualizada para cada paciente, dependendo da resposta.  
 
A dose diária máxima recomendada é de 20 mg e não deve ser excedida.  
 
Crianças com idade entre 10 e 16 anos  
Com base nas doses estabelecidas para crianças até 10 anos de idade e para os adultos, 
recomenda-se para essa faixa etária o seguinte esquema: dose inicial de 1 a 1,5 mg/dia, 
dividida em 2 a 3 doses. A dose pode ser aumentada em 0,25 a 0,5 mg, a cada três dias, 
até que seja atingida a dose de manutenção individual (usualmente 3 a 6 mg/dia).  
 
Sempre que possível, a dose diária deve ser dividida em três doses iguais. Caso as doses 
não sejam divididas de forma equitativa, a maior dose deve ser administrada antes de o 
paciente se deitar.  
 
O nível da dose de manutenção é atingido após 1 a 3 semanas de tratamento. Quando o 
nível da dose de manutenção for atingido, a quantidade diária pode ser administrada em 
esquema de dose única à noite.  
 
Tratamento dos transtornos de ansiedade  
Distúrbio do pânico: a dose inicial para adultos com distúrbio do pânico é de 0,5 
mg/dia, dividida em duas doses. A dose pode ser aumentada com acréscimos de 0,25 a 
0,5 mg/dia, a cada três dias, até que o  
distúrbio do pânico esteja controlado ou até que os efeitos colaterais tornem qualquer 
acréscimo adicional intolerável.  
A dose de manutenção deve ser individualizada para cada paciente, de acordo com a 
resposta. A maioria dos pacientes pode esperar o equilíbrio desejado entre a eficácia e 
os efeitos colaterais com doses de 1 a 2 mg/dia, mas alguns poderão necessitar de doses 
de até 4 mg/dia. A administração de uma dose, antes de o paciente se deitar, além de 
reduzir a inconveniência da sonolência, pode ser desejável especialmente durante o 
início do tratamento.  
O tratamento deve ser descontinuado gradativamente, com a diminuição de 0,25 mg/dia, 
a cada três dias, até que o medicamento seja totalmente descontinuado.  
 
Nas crises agudas de pânico: deve-se administrar 1 comprimido de clonazepam 
sublingual. Recomenda-se que o tempo de permanência sob a língua seja de três 
minutos, sem deglutir ou mastigar o comprimido.  
 
Como ansiolítico em geral: 0,25 mg a 4,0 mg/dia. Em geral, a dose recomendada deve 
variar entre 0,5 a 1,5 mg/dia (dividida em 3 vezes ao dia).  
 
Tratamento da fobia social: 0,25 mg/dia até 6,0 mg/dia (2,0 mg, 3 vezes ao dia). Em 
geral, a dose recomendada deve variar entre 1,0 e 2,5 mg/dia.  
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Tratamento dos transtornos do humor  
Transtorno afetivo bipolar (tratamento da mania): 1,5 mg a 8 mg/dia. Em geral, a 
dose recomendada deve variar entre 2,0 e 4,0 mg/dia.  
 
Depressão maior (como adjuvante de antidepressivos): 0,5 a 6,0 mg/dia. Em geral, a 
dose recomendada deve variar entre 2,0 e 4,0 mg/dia.  
 
Para o emprego em síndromes psicóticas  
Tratamento da acatisia: 0,5 mg a 4,5 mg/dia. Em geral, a dose recomendada deve 
variar entre 0,5 e 3,0 mg/dia.  
 
Tratamento da síndrome das pernas inquietas: 0,5 mg a 2,0 mg ao dia.  
 
Tratamento dos movimentos periódicos das pernas durante o sono: 0,5 mg a 2,0 mg 
ao dia.  
 
Tratamento da vertigem e sintomas relacionados à perturbação do equilíbrio, 
como náuseas, vômitos, pré-síncopes ou síncopes, quedas, zumbidos, hipoacusia, 
hipersensibilidade a sons, hiperacusia, plenitude aural, distúrbio da atenção auditiva, 
diplacusia e outros: 0,5 mg a 1,0 mg ao dia (duas vezes ao dia). O aumento da dose não 
aumenta o efeito antivertiginoso, e doses diárias superiores a 1,0 mg não são 
recomendáveis, pois podem exercer efeito contrário, ou seja, piorar a vertigem. O 
aumento da dose pode ser útil no tratamento de hipersensibilidade a sons intensos, 
pressão nos ouvidos e zumbido.  
 
Tratamento da síndrome da boca ardente: 0,25 a 6,0 mg/dia. Em geral, a dose 
recomendada deve variar entre 1,0 e 2,0 mg/dia.  
 
Uso em idosos  
O uso em pacientes idosos não requer adaptação da posologia, recomendando-se as 
mesmas doses de um adulto, a menos que outras doenças estejam presentes 
concomitantemente, e, nesses casos, as precauções e advertências gerais do uso de 
clonazepam devem ser respeitadas.  
 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Tome os comprimidos por via oral com pouca quantidade de líquido não alcoólico. 

Não tome clonazepam com álcool e/ou depressores do sistema nervoso central, essa 
combinação pode aumentar os efeitos do clonazepam, com potencial sedação grave, 
depressão cardiovascular e/ou respiratória. 

Antes de adicionar o clonazepam a um esquema anticonvulsivante preexistente, deve-se 
considerar que o uso de múltiplos anticonvulsivantes pode resultar em aumento dos 
eventos adversos.  
 
(Medicamentos utilizados no INTO - Clopam® e Uni Clonazepax® - 
Clonazepam/Cristália e União Química) e Medicamento de Referência - Rivotril® - 
Clonazepam/Roche) 
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CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipersensibilidade aos benzodiazepínicos; 
 Doença hepática, significativa; 
 Glaucoma de ângulo estreito, agudo. 

 

CODEÍNA 

Apresentação disponível: Comprimido 30 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Dor (leve a moderada) 

POSOLOGIA 

Analgesia (Adultos): pelas vias oral, subcutânea ou intramuscular, 30-60 mg quatro a 
seis vezes por dia, conforme necessário. 

Alívio da tosse (Adultos): 10 a 20 mg cada quatro a seis horas (máxima, 120 mg/dia); 
crianças de 6 a 12 anos, 5 a 10 mg cada quatro a seis horas (máxima, 60 mg/dia); de 2 a 
6 anos, 2,5 a 5 mg cada quatro a seis horas (máxima, 30 mg/dia). Raramente se indica 
codeína como supressor de tosse em crianças.  

(Dicionário Terapêutico Guanabara, Francisco Faustino de A. Carneiro de França; 
Edição 2011 / 2012, p.11.2) 

O medicamento Codeína encontrava-se em falta na farmácia do INTO, não sendo 
possível a obtenção da bula deste. Não está relacionado na lista da ANVISA um 
medicamento de referência da Codeína, não sendo encontrado no Bulário Eletrônico da 
ANVISA, qualquer similar ou genérico).  

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

O medicamento Codeína encontrava-se em falta na farmácia do INTO, não sendo 
possível a obtenção da bula deste. Não está relacionado na lista da ANVISA um 
medicamento de referência da Codeína, não sendo encontrado no Bulário Eletrônico da 
ANVISA, qualquer similar ou genérico).  

CONTRAINDICAÇÕES 

 Asma brônquica aguda ou grave;  
 Hipercapnia  (aumento da pressão parcial de dióxido de carbono (CO2), medida 

em sangue arterial); 
 Íleo paralítico, conhecido ou suspeito; 
 Pacientes pediátricos submetidos à amigdalectomia e / ou adenoidectomia; 

depressão respiratória grave e morte têm sido relatados; 
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 Depressão respiratória, na ausência de equipamento de ressuscitação; 
 Hipersensibilidade a codeína ou qualquer outro componente do produto.  

 

DIAZEPAM 

Apresentação disponível: Comprimido 10 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Síndrome de abstinência do álcool  
 Ansiedade  
 Sedação, pré-medicação antes da cirurgia, procedimentos endoscópicos e 

cardioversão  
 Anticonvulsivante, refratários, aumento da frequência  
 Anticonvulsivante; adjuvante 
 Espasmo do músculo esquelético; Adjuvante  
 Espasmo do músculo esquelético - Tétano  
 Estado de mal epiléptico 

POSOLOGIA  

Adultos: Dependendo da gravidade dos sintomas é de 5 a 20 mg/dia. A dose oral única 
não deve ser superior a 10 mg.  

A duração do tratamento deve ser a menor possível. O paciente deve ser reavaliado 
regularmente quanto a necessidade de se continuar o tratamento, especialmente no 
paciente assintomático. O tratamento não deve exceder 2-3 meses, incluindo o período 
de retirada progressiva. A extensão além desse limite poderá ser feita após reavaliação 
da situação. 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

É útil informar ao paciente quando o tratamento for iniciado que terá duração limitada e 
explicar como a dose será progressivamente reduzida. 

Além disso, é importante que o paciente seja alertado sobre a possibilidade do 
fenômeno de rebote, para minimizar a ansiedade sobre tais sintomas caso eles ocorram 
durante a retirada. 

Diazepam é um benzodiazepínico de longa duração. Se houver troca para um 
benzodiazepínico de curta duração, podem ocorrer os sintomas de abstinência. 

(Medicamento utilizado no INTO - Compaz® - Diazepam/Cristália) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Insuficiência hepática grave;   
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 Hipersensibilidade ao diazepam;   
 Miastenia grave;   
 Glaucoma de ângulo estreito, agudo;  
 Pacientes pediátricos com menos de 6 meses de idade;  
 Insuficiência respiratória grave;   
 Síndrome da apnéia do sono.  

 

DIPIRONA 

Apresentação disponível: Comprimido 500 mg e Solução Oral 500 
mg/mL (gotas) frasco com 10 mL 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - BULA DO MEDICAMENTO 

 Analgésico  
 Antitérmico 

POSOLOGIA  

Comprimidos 500 mg 

Adultos e adolescentes acima de 15 anos: 1 a 2  comprimidos de 500 mg até 4 vezes 
ao dia.  

(Bula Novalgina® - Dipirona/Sanofi e Medicamento utilizado no INTO - Bula Dipirona 
Sódica 500 mg / Prati-donaduzzi). 

Solução oral 500 mg/mL 

Adultos e adolescentes acima de 15 anos: 20 a 40 gotas em administração única ou até 
o máximo de 40 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Cada 1 mL de Dipirona Gotas equivale a 20 gotas e 1 gota equivale a 25 mg de dipirona 
monoidratada. 
 
Crianças 
 
Peso (média 
de idade) 

5 a 8 kg  
(3 a 11 
meses) 

9 a 15 kg 
(1 a 3 
anos) 

16 a 23 
kg (4 a 6 
anos) 

24 a 30 
kg (7 a 9 
anos) 

31 a 45 kg 
(10 a 12 
anos) 

46 a 53 kg 
(13 a 14 
anos) 

Quantidade 
de gotas 

2 a 5 
gotas 

3 a 10 
gotas 

5 a 15 
gotas 

8 a 20 
gotas 

10 a 30 
gotas 

15 a 35 
gotas 

Dose 
Máxima 
Diária 

20 (4 
tomadas 
x 5 gotas 

40 (4 
tomadas x 
10 gotas) 

60 (4 
tomadas x 
15 gotas) 

80 (4 
tomadas x 
20 gotas) 

120 (4 
tomadas x 
30 gotas) 

140 (4 
tomadas x 
35 gotas) 

 
(Medicamento utilizado no INTO - Bula Dipirona Sódica 500 mg/mL / Farmace) 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 
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Comprimidos 500 mg 

Tomar os comprimidos com líquido (aproximadamente ½ a 1 copo), por via oral (Bula 
Novalgina® - Dipirona/Sanofi). 

Solução oral 500 mg/mL 

Coloque o frasco na posição vertical com a tampa para o lado de cima, gire-a até romper 
o lacre. Vire o frasco com o conta-gotas para o lado de baixo e aperte-o levemente com 
os dedos para iniciar o gotejamento. 

(Medicamento utilizado no INTO - Bula Dipirona Sódica 500 mg/mL / Farmace) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipersensibilidade à dipirona ou a qualquer um dos componentes da formulação 
ou a outras pirazolonas (ex. fenazona, propifenazona) ou a pirazolidinas (ex. 
fenilbutazona, oxifembutazona) incluindo, por exemplo, experiência prévia de 
agranulocitose com uma destas substâncias; 

 Função da medula óssea prejudicada (ex. após tratamento citostático) ou doenças 
do sistema hematopoiético; 

 Pacientes que tenham desenvolvido broncoespasmo ou outras reações 
anafilactoides (isto é urticária, rinite, angioedema) com analgésicos tais como 
salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno; 

 Porfiria hepática aguda intermitente (risco de indução de crises de porfiria); 
 Deficiência congênita da glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD) (risco de 

hemólise); 
 Gravidez e lactação; 
 Menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 kg.  

(Bula Novalgina® - Dipirona/Sanofi) 

 

ETORICOXIBE 

Apresentação disponível: Cápsula 90 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - BULA DO MEDICAMENTO 

 Tratamento agudo e crônico dos sinais e sintomas da osteoartrite e da artrite 
reumatoide 

 Tratamento da espondilite anquilosante 
 Alívio da dor crônica e aguda 
 Tratamento da dor aguda pós-operatória moderada a grave associada à cirurgia 

odontológica 
 Tratamento da dor aguda pós-operatória moderada a grave associada à cirurgia 

ginecológica abdominal 
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A decisão de prescrever um inibidor seletivo da COX-2 deve ser baseada em uma 
avaliação global dos riscos individuais do paciente. 

POSOLOGIA  

Osteoartrite: a dose recomendada é de 60 mg uma vez ao dia. 
 
Artrite Reumatoide: a dose recomendada é de 90 mg uma vez ao dia. 
 
Espondilite Anquilosante: a dose recomendada é de 90 mg uma vez ao dia. 
 
Dor Crônica: a dose recomendada é de 60 mg uma vez ao dia. 
 
Dor Aguda: para condições de dor aguda, a dose recomendada é de 90 mg uma vez ao 
dia. Deve ser utilizado apenas no período sintomático agudo, limitando-se até 8 dias, no 
máximo. 
 
Dor Pós-cirurgia Odontológica: a dose recomendada é de 90 mg uma vez ao dia, 
limitada ao máximo de 3 dias. Alguns pacientes podem necessitar de analgesia pós-
operatória adicional. 
 
Dor Pós-cirurgia Ginecológica: a dose recomendada é de 90 mg uma vez ao dia, 
limitada ao máximo de 5 dias. A dose inicial deve ser administrada logo antes da 
cirurgia. 
 
OBS:  Como os riscos cardiovasculares dos inibidores seletivos da COX-2 podem 
aumentar com a dose e a duração da exposição, deve-se utilizar a dose diária mais baixa 
possível pelo período de tempo mais curto possível. A necessidade do paciente de alívio 
sintomático e a resposta ao tratamento devem ser reavaliadas periodicamente. 

 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Deve ser tomado uma vez por dia, com ou sem alimentos. Deve ser administrado pelo 
menor tempo possível e ser utilizada a menor dose diária eficaz. 
 
CONTRAINDICAÇÕES 
 
 Para pacientes com hipersensibilidade a qualquer um de seus componentes; 
 Insuficiência cardíaca; 
 Ataque cardíaco; 
 Cirurgia de revascularização (por exemplo, ponte de safena); 
 Angina; 
 Doença arterial periférica (estreitamento ou bloqueio de artérias das 

extremidades do corpo); 
 Derrame ou derrame transitório (ataque isquêmico transitório). 

 

(Medicamento utilizado no INTO (Referência) - Bula Arcoxia® - Etoricoxibe/Pfizer)  
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FLUOXETINA 

Apresentação disponível: Cápsula 20 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Bulimia nervosa  
 Transtorno bipolar I, em combinação com a olanzapina  
 Transtorno depressivo maior  
 Transtorno depressivo maior, resistente ao tratamento, em combinação com a 

olanzapina  
 Transtorno obsessivo-compulsivo  
 Transtorno do pânico  
 Transtorno disfórico pré-menstrual 

POSOLOGIA  

Depressão: a dose recomendada é de 20 mg/dia.  

Bulimia Nervosa: a dose recomendada é de 60 mg/dia.  

Transtorno Obsessivo-Compulsivo: a dose recomendada é de 20 mg/dia a 60 mg/dia.  

Transtorno Disfórico Pré-menstrual: a dose recomendada é de 20 mg/dia 
administrada continuamente (durante todos os dias do ciclo menstrual) ou 
intermitentemente (isto é, uso diário, com início 14 dias antes do início previsto da 
menstruação, até o primeiro dia do fluxo menstrual. A dose deverá ser repetida a cada 
novo ciclo menstrual).  

Para todas as indicações: a dose recomendada pode ser aumentada ou diminuída. 
Doses acima de 80 mg/dia não foram sistematicamente avaliadas. 

(Medicamento de Referência - Bula Prozac® - Fluoxetina/Eli Lilly). 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Deve ser administrado por via oral e pode ser tomado independente das refeições 
(Medicamento de Referência - Bula Prozac® - Fluoxetina/Eli Lilly). 

O cloridrato de fluoxetina pode ser administrado com ou sem alimentos (Medicamento 
utilizado no INTO - Cloridrato de Fluoxetina / Zydus). 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Uso concomitante com um IMAO, incluindo linezolida ou azul de metileno IV, 
ou no prazo de 14 dias após a descontinuação de um IMAO; pelo menos 5 
semanas após a suspensão deve decorrer  após a descontinuação de cloridrato de 
fluoxetina antes do início do tratamento com IMAO; aumento do risco de 
síndrome serotoninérgica. 
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 Uso concomitante de pimozida ou tioridazina; risco de prolongamento do 
intervalo QT. 

 

GABAPENTINA 

Apresentação disponível: Cápsula 300 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Anticonvulsivante em crises parciais; adjuvante 
 Neuralgia pós-herpética 

OBS:  A bula do medicamento de referência e do medicamento usado no instituto 
trazem a indicação para Dor Neuropática. 

POSOLOGIA  

Epilepsia 
Adultos e Pacientes Pediátricos Acima de 12 anos de idade 
Em estudos clínicos, a faixa de dose eficaz variou de 900 a 3600 mg/dia. O tratamento 
pode ser iniciado com administração de 300 mg, 3 vezes ao dia no 1º dia, ou ajustando-
se a dose conforme descrito (Dia 1: 300 mg à noite; Dia 2: 300 mg pela manhã e 300 
mg à noite; Dia 3: 300 mg pela manhã, 300 mg a tarde e 300 mg à noite). Então, a dose 
pode ser aumentada em 3 doses igualmente divididas até um máximo de 3600 mg 
diários. Doses de até 4800 mg/dia foram bem toleradas em estudos clínicos abertos, em 
longo prazo. O intervalo máximo entre as doses no esquema. 
 
Dor Neuropática 
Adultos 
A dose inicial é de 900 mg/dia, administrada em 3 doses igualmente divididas e 
aumentada se necessário com base na resposta ao tratamento até uma dose máxima de 
3600 mg/dia. O tratamento deve ser iniciado titulando-se a dose conforme descrito ((Dia 
1: 300 mg à noite; Dia 2: 300 mg pela manhã e 300 mg à noite; Dia 3: 300 mg pela 
manhã, 300 mg a tarde e 300 mg à noite). 
 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Administrado por via oral, com quantidade suficiente de líquido para deglutição, 
podendo ser ingerido com ou sem alimentos. 

(Medicamento utilizado no INTO - Gabapentina/Erowlabs) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipersensibilidade à gabapentina ou a qualquer componente do produto. 
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IBUPROFENO 

Apresentação disponível: Comprimido 600 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Febre  
 Dor de cabeça  
 Enxaqueca  
 Osteoartrite  
 Dor  
 Dismenorréia primária  
 Artrite reumatoide  

POSOLOGIA  

A dose recomendada é de 600mg  3 ou 4 vezes ao dia. A posologia deve ser adequada a 
cada caso clínico. 

Não deve exceder a dose diária total de 3200 mg.  

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Ingerir o comprimido com líquido, preferencialmente durante as refeições. Na 
ocorrência de distúrbios gastrintestinais, administrar com as refeições ou leite. 

Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.  

(Medicamento utilizado no INTO - Ibuprofeno/ Prati-donaduzzi e Medicamento de 
Referência - Motrin® - Ibuprofeno/Pfizer) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Asma, urticária ou reação do tipo alérgica após administração de ácido 
acetilsalicílico ou outro AINE - reações anafiláticas aos AINEs graves e 
raramente fatais, têm sido relatadas; 

 Cirurgia de revascularização do miocárdio, tratamento da dor perioperatória;   
 Hipersensibilidade ao ibuprofeno ou aos demais componentes da formulação. 

 

 

LEVOFLOXACINO 

Apresentações disponíveis: Comprimido 250 mg e 500 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Exacerbação bacteriana aguda de bronquite crônica  
 Conjuntivite bacteriana  
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 Prostatite bacteriana crônica  
 Sinusite bacteriana aguda  
 Pneumonia adquirida na comunidade  
 Infecção do trato urinário complicada  
 Úlcera de córnea  
 Infecção de pele e/ou tecido subcutâneo  
 Inalação por antraz, pós-exposição - Profilaxia  
 Pneumonia nosocomial  
 Peste 
 Pielonefrite aguda  
 Infecção urinária não complicada 

POSOLOGIA  

Medicamento utilizado no INTO - Tamiram® (Levofloxacino)  
Exacerbação de bronquite crônica 
250 a 500 mg a cada 24 horas por 5-7 dias.  

Pneumonia 
500 mg a cada 12 ou 24 horas por 7-14 dias. 
 
Sinusite 
500 mg a cada 24 horas por 10-14 dias. 
 
Infecção da pele e tecido subcutâneo 
250 a 500 mg a cada 12 ou 24 horas por 7-10 dias. 
 
Infecções do trato urinário e pielonefrite aguda 
250 mg a cada 24 horas por 10 dias. 
 
Osteomielite 
500 mg a cada 24 horas por 6-12 semanas. 
 
Medicamento utilizado no INTO - Levoxin® (Levofloxacino)  
Exacerbação Bacteriana Aguda de Bronquite Crônica 
500 mg a cada 24 horas por 7 dias.  
 
Pneumonia Comunitária Adquirida 
500 mg a cada 24 horas por 7-14 dias. 
 
Sinusite Maxilar Aguda 
500 mg a cada 24 horas por 10-14 dias. 
 
Pele/Tecidos moles não-complicada  
500 mg a cada 24 horas por 7-10 dias. 
 
Infecção urinária complicada 
250 mg a cada 24 horas por 10 dias. 
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Pielonefrite aguda 
250 mg a cada 24 horas por 10 dias. 
 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

A administração de 500 mg de levofloxacino com alimentos aumenta o tempo 
necessário para alcançar o pico de concentração plasmática em cerca de 1 hora e 
diminui o pico de concentração plasmática em aproximadamente 14 % para cada 
comprimido administrado. Os comprimidos podem ser ingeridos independentemente 
das refeições.  
 
A administração de antiácidos contendo cálcio, magnésio ou alumínio, bem como de 
sucralfato, cátions divalentes ou trivalentes como ferro, preparações polivitamínicas 
contendo zinco ou de produtos que contenham essas substâncias, deve ser feita duas 
horas antes ou duas horas após a administração de levofloxacino.  
 
(Medicamento de Referência - Bula Levaquin® - Levofloxacino/Janssen-Cilag) 
 
CONTRAINDICAÇÕES 
 
 Hipersensibilidade à levofloxacina, ou qualquer outro antibiótico do grupo das 

quinolonas, incluindo ofloxacina ou quaisquer componentes do produto. 

 

LINEZOLIDA 

Apresentação disponível: Comprimido 600 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Pneumonia adquirida na comunidade  
 Infecção de pele e/ou tecido subcutâneo, Complicada 
 Infecção de pele e/ou tecido subcutâneo, sem complicações.  
 Pneumonia nosocomial  
 Infecção por Enterococcus faecium resistente à vancomicina  

POSOLOGIA  

A dose recomendada de linezolida deve ser administrada por via oral duas vezes ao dia 
para pacientes adultos e três vezes ao dia na faixa etária pediátrica. 
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ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Os comprimidos revestidos podem ser administrados com ou sem alimentos. 

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. 

Os pacientes que iniciam o tratamento com a formulação parenteral podem passar a 
receber a formulação oral, quando clinicamente indicado. Nessas circunstâncias, não é 
necessário ajuste posológico, visto que a linezolida possui uma biodisponibilidade de 
aproximadamente 100%.  
 

(Medicamento utilizado no INTO (Referência) - Bula Zyvox® - Linezolida/Pfizer)  

CONTRAINDICAÇÕES 

 Uso concomitante de inibidores da MAO (por exemplo, fenelzina, 
isocarboxazida) ou uso de IMAO dentro dos últimos 14 dias; 

 Hipersensibilidade de linezolida ou a qualquer outro componente do produto.  

 

METADONA 

Apresentação disponível: Comprimido 5 mg 
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INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Desintoxicação de drogas - Abuso de opióides 
 Abuso de opióides, manutenção terapia  
 Dor crônica (moderada a grave), em pacientes que necessitam usar analgésico 

opióide durante um período de tempo prolongado; 
 Dor (moderada a grave), não responsivo não narcóticos. 

POSOLOGIA  

Dor  

Adultos: 2,5 a 10 mg a cada 3 ou 4 horas, se necessário. Para o uso crônico, a dose e o 
intervalo da administração devem ser ajustados de acordo com a resposta do paciente. 

Crianças: a dosagem deve ser individualizada pelo médico, considerando a idade e o 
peso da criança. 

Dependência de Narcóticos  

Adultos de 18 anos de idade ou mais 

Para a desistoxicação:  Primeiramente, 15 a 40 mg uma vez ao dia. O médico deve 
diminuir gradualmente. 

Para manutenção: A dose deve ser determinada pelas necessidades de cada paciente, até 
um máximo de 120 mg. 

 Crianças até 18 anos de idade 

O uso e a dose devem ser individualizados pelo médico, considerando a idade e o peso 
da criança. 

(Medicamento utilizado no INTO - Bula Mytedom® - Cloridrato de metadona)/ 
Cristália) 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Não havia orientação quanto ao uso na bula utilizada. 

(Medicamento utilizado no INTO - Bula Mytedom® - Cloridrato de metadona)/ 
Cristália) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Asma brônquica aguda ou grave em um ambiente sem monitoramento ou na 
ausência de equipamento de ressuscitação; 

 Hipercapnia (aumento da pressão parcial de dióxido de carbono (CO2), 
medida em sangue arterial); 
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 Hipersensibilidade ao cloridrato de metadona ou de qualquer componente do 
produto;  

 Íleo paralítico, conhecido ou suspeito;  
 Depressão respiratória significativa na ausência de equipamentos de 

reanimação ou em ambientes não monitorados; 
 Hipersensibilidade ao cloridrato de metadona ou de qualquer componente do 

produto. 

 

MORFINA 

Apresentação disponível: Comprimido 10 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Dor crônica, intratável; 
 Dor crónica (moderada a grave), em pacientes que necessitam usar analgésico 

opióide durante um período de tempo prolongado; 
 Dor (moderada a grave), não respondem aos analgésicos não narcóticos. 

POSOLOGIA  

Adultos 

15 a 30 mg a cada 4 horas ou segundo orientação médica. 

Para a dor de pacientes terminais, a dose deve ser administrada a cada 4 horas até 
encontrar o nível desejado de analgesia. Caso o paciente esteja recebendo outros 
analgésicos narcóticos, equilibrar as dosagens de modo a alcançar a analgesia 
necessária. 

(Medicamento utilizado no INTO - Bula Dimorf® (Sulfato de Morfina)/Cristália) 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Este medicamento deve ser tomado por via oral, com ingestão de quantidade suficiente 
de líquido. 

Caso esqueça de alguma dose, deve-se tomar assim que possível. Entretanto se estiver 
perto do horário da próxima dose, não tome o medicamento. Aguarde o horário e tome 
uma dose normal. Não tome doses seguidas. 

(Medicamento utilizado no INTO - Bula Dimorf® - Sulfato de Morfina/Cristália) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Alcoolismo agudo e delirium tremens;  
 Asma aguda ou grave; 
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 Cirurgia do trato biliar,  pós-procedimento;  
 Tumor cerebral;  
 Arritmias cardíacas; 
 Depressão grave do SNC;  
 Pressão arterial comprometida (por exemplo, choque hipovolêmico ou a 

administração concomitante de fenotiazina ou anestésicos gerais); potencial de 
hipotensão grave;  

 Distúrbios convulsivos;  
 Uso concomitante com inibidores da MAO ou o uso de inibidores da MAO 

dentro de 14 dias; 
 Ferimentos na cabeça;  
 Insuficiência cardíaca, secundária à doença pulmonar crônica;  
 Hipercapnia (aumento da pressão parcial de dióxido de carbono (CO2), medida 

em sangue arterial); 
 Hipersensibilidade à morfina, sais de morfina, ou qualquer componente do 

produto ou outros opiáceos; 
 Aumento da pressão intracraniana ou cerebrospinal;  
 Contraindicado para analgesia neuraxial; 
 Íleo paralítico, conhecido ou suspeito;  
 Depressão respiratória na ausência de equipamentos de reanimação ou em 

ambientes não monitorados; 
 Suspeita de cirurgia no abdômen; 
 Anastomose cirúrgica; 
 Obstrução das vias aéreas superiores (injetável). 

 

MOXIFLOXACINO 

Apresentação disponível: Comprimido 400 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Exacerbação infecciosa aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica  
 Conjuntivite bacteriana  
 Sinusite bacteriana aguda  
 Pneumonia adquirida na comunidade  
 Infecção de pele e/ou tecido subcutâneo - Complicada  
 Infecção de pele e/ou tecido subcutâneo - Não complicada  
 Doenças infecciosas do abdômen - Complicada 

POSOLOGIA  

A dose recomendada de moxifloxacino é de 400 mg uma vez por dia. 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 
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Os comprimidos devem ser deglutidos inteiros, com água, independentemente das 
refeições. 
 
Antiácidos, minerais e multivitaminas: A ingestão concomitante de moxifloxacino 
com antiácidos, minerais e multivitaminas pode diminuir sua absorção após 
administração oral devido à formação de complexos quelados com os cátions 
multivalentes contidos nestes preparados. Isto pode levar a concentrações plasmáticas 
consideravelmente mais baixas do que o desejado. Portanto, antiácidos, agentes anti-
retrovirais (p.ex. didanosina) e outros produtos contendo magnésio ou alumínio, 
sucralfato e agentes contendo ferro ou zinco devem ser administrados pelo menos 4 
horas antes ou 2 horas após a ingestão de uma dose oral de moxifloxacino. 
 
Alimentos e produtos lácteos: A absorção do moxifloxacino não foi alterada pela 
ingestão de alimentos (incluindo produtos lácteos). Portanto, o moxifloxacino pode ser 
administrado independentemente da ingestão de alimentos. (bula ref e into msm) 
 

(Medicamento utilizado no INTO (Referência) - Bula Avalox® - Moxifloxacino/Bayer)  

CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipersensibilidade a moxifloxacino ou qualquer antibiótico quinolônico. 
 

NORFLOXACINO 

Apresentação disponível: Comprimido 400 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Conjuntivite bacteriana  
 Gonorréia  
 Prostatite  
 Doenças infecciosas do trato urinário  

POSOLOGIA  

Tratamento 
Infecção do trato urinário 
400 mg de 12/12 horas por 7-10 dias. 
 
Cistite aguda não complicada 
400 mg de 12/12 h por 3 – 7 dias. 
 
Infecção do trato urinário crônica recidivante* 
400 mg de 12/12 h até por 12 semanas**. 
 
*Se for obtida supressão adequada nas primeiras 4 semanas de tratamento, a dose de 
norfloxacino  pode ser reduzida para 400 mg ao dia.  
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**O tratamento com duração de 4 semanas tem se mostrado bastante eficaz nos casos de 
prostatite crônica. 

Gastroenterite bacteriana aguda 
400 mg de 12/12 h por 5 dias 
 
Uretrite, faringite, proctile ou  cervicite gonocócica agudas  
800 mg dose única 
 
Febre tifoide  
400 mg de 8/8 horas por 14 dias 
 
Profilaxia 
Sepse decorrente de neutropenia 
400 mg de 8/8 horas enquanto a neutropenia se mantiver* 
*Até o momento, não há dados disponíveis para recomendar o tratamento por mais de 
8 semanas. 
 
Gastroenterite bacteriana 
400 mg/dia. Iniciar 24 horas antes da chegada e continuar 48h após a saída de áreas  
endêmicas. 
 
 
 
ORIENTAÇÕES PARA O USO 
Deve ser ingerido com um copo de água, no mínimo uma hora antes ou duas horas 
depois das refeições ou da ingestão de leite.  

Polivitamínicos, outros produtos contendo ferro ou zinco, antiácidos contendo magnésio 
e alumínio, sucralfato ou didanosina (em comprimidos mastigáveis tamponados ou em 
pó pediátrico para solução oral) devem ser tomados somente duas horas depois da 
administração de Norfloxacino. (bula ref e into) 

(Medicamento utilizado no INTO - Norfloxacino/Multilab e Medicamento de referência 
- Floxacin®- Norfloxacino/Merck Sharp & Dohme) 
 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipersensibilidade a norfloxacina ou outras quinolonas; 
 História de tendinite ou ruptura de tendão associada com norfloxacina ou outras 

quinolonas.  

 

OXICODONA 

Apresentação disponível: Comprimido 10 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 
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 Dor crônica (moderada a grave), em pacientes que necessitam usar analgésico 
opióide durante um período de tempo prolongado; 

 Dor (moderada a grave). 

POSOLOGIA  

A natureza da liberação controlada da formulação permite que Oxicodona comprimidos 
seja administrado a cada 12 horas. Embora a dosagem simétrica (doses matinal e 
vespertina iguais) a cada 12 horas seja adequada para a maioria dos pacientes, alguns 
deles poderão beneficiar-se de uma dosagem assimétrica (com a dose da manhã 
diferindo da dose da tarde), ajustada ao caso. Normalmente é adequado o tratamento 
com um único opióide, usando-se terapia de 24 horas.  
 
Início da terapia: é impreterível que o regime de dosagem seja iniciado 
individualmente para cada paciente, considerando-se o tratamento prévio do paciente, 
com analgésicos opióides ou não opióides. Entre os fatores a serem considerados, estão 
os seguintes:  
1. A condição geral e o estado médico do paciente.  
2. A dose diária, a potência e o(s) tipo(s) do(s) analgésico(s) de uso anterior.  
3. A confiabilidade da estimativa de conversão, utilizada para calcular a dose de 
oxicodona.  
4. A exposição do paciente a opióides, e sua tolerância aos mesmos.  
5. O equilíbrio entre o controle da dor e as reações adversas.  
 
Deve-se tomar precauções no sentido de administrarem-se inicialmente doses baixas de 
Oxicodona comprimidos, em pacientes que ainda não tenham desenvolvido tolerância 
aos opióides, especialmente no caso de pacientes que concomitantemente estejam 
recebendo um tratamento com relaxantes musculares, sedativos ou outros medicamentos 
que atuem sobre o SNC.  
 
Pacientes que ainda não estejam utilizando opióides: Para a maioria dos pacientes 
nessa categoria, uma dose inicial razoável consistiria em 10 mg cada 12 horas. Caso 
administrado um analgésico não opióide (aspirina, paracetamol ou uma droga 
antiinflamatória não esteróide), este não opióide poderá ser continuado. Se for 
descontinuado, é possível que a dose de Oxicodona  tenha que ser aumentada.  
 
Pacientes tratados com terapia opióide: se o paciente já estiver recebendo 
medicamentos contendo opióides, antes da terapia com Oxicodona, a dose diária total 
(24 horas) dos outros opióides deverá ser determinada de acordo com uma tabela 
existente na bula do medicamento referenciada cujo título é "Fatores de multiplicação 
para converter as doses diárias de opióides prévios para a dose diária de oxicodona oral* 
(mg/dia de opióide prévio x fator = mg/dia de oxicodona oral". 
 

É provável que nenhuma conversão fixa se revele satisfatória para a totalidade dos 
pacientes, especialmente com os que já estejam recebendo altas doses de opióides. As 
dosagens recomendadas, na tabela existente na bula do medicamento citada acima, 
representam somente um ponto de partida, sendo necessárias cuidadosas observações e 
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frequentes titulações, a fim de garantir que os pacientes cheguem a uma nova terapia 
estável. 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

IMPORTANTE: Os comprimidos de liberação controlada de Oxicodona devem ser 
deglutidos inteiros, não devendo ser fracionados, mastigados nem triturados. A ingestão 
de comprimidos fracionados, mastigados ou triturados poderá provocar uma liberação 
rápida da Oxicodona, com a absorção de dose potencialmente fatal. 

Oxicodona comprimidos poderá ser usado com segurança, concomitantemente com as 
doses habituais de analgésicos não opióides e adjuvantes analgésicos, cuidando se 
sempre de selecionar uma dose inicial apropriada. 

Manejo de prováveis reações adversas com opióides: a maioria dos pacientes tratados 
com opióides - especialmente os que nunca o foram antes - sofrerá reações adversas.  
 
As reações adversas causadas pela Oxicodona comprimidos são frequentemente 
transitórias, mas poderão necessitar de avaliação e manejo. As reações adversas tais 
como a constipação intestinal deverão ser previstas e tratadas agressiva e 
profilaticamente, com um laxante. Habitualmente, os pacientes não se tornam tolerantes 
aos efeitos constipantes dos opióides.  
 
As outras reações adversas dos opióides, tais como a sedação e as náuseas, são 
geralmente auto limitadas, e frequentemente não persistem além dos primeiros dias. 
Caso as náuseas persistam de forma inaceitável ao paciente, deve-se considerar o 
tratamento com antieméticos ou outras medidas capazes de aliviar esses sintomas.  

Às vezes os pacientes tratados com Oxicodona comprimidos notam a passagem de uma 
matriz de comprimido, intacta, nas fezes ou via colostomia. Essas matrizes contêm 
pouca ou nenhuma oxicodona residual e, portanto não têm importância clínica. 

Individualização da dose: uma vez iniciada a terapia, devem-se avaliar frequentemente 
o alívio da dor e os outros efeitos dos opióides. As doses dos pacientes devem ser 
fixadas de forma a produzirem efeito adequado (geralmente, dor leve ou ausente, com a 
administração regular de, no máximo, 2 doses de analgesia suplementar durante 24 
horas). Deve estar à disposição uma medicação “resgate” (veja seção sobre Analgesia 
suplementar). Já que as concentrações plasmáticas no estado de equilíbrio são 
alcançadas em aproximadamente 24 a 36 horas, a dose poderá ser ajustada a cada 1 ou 2 
dias. O mais adequado é aumentar a dose a cada 12 horas, e não a frequência da 
dosagem. Não existem informações clínicas sobre intervalos entre administrações 
menores que 12 horas. Com cada aumento, a dose diária total de oxicodona em uso 
poderá ser elevada em 25% a 50%.  
 
Em caso de sinais de reações adversas excessivas, relacionadas ao opióide, a próxima 
dose poderá ser reduzida. Se, por sua vez, esse ajuste levar a uma analgesia inadequada, 
poderá se administrar uma dose suplementar de oxicodona de liberação imediata. 
Alternativamente, pode-se utilizar adjuvantes analgésicos não opióides. Devem ser 
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efetuados os ajustes de dose, necessários para obter o equilíbrio adequado entre o alívio 
da dor e as reações adversas relacionadas ao opióide.  
 
Em caso de reações adversas significativas, antes de se chegar à meta terapêutica (dor 
leve ou nenhuma dor), tais eventos deverão ser tratados de forma agressiva. Uma vez 
controladas as reações adversas, deve-se continuar com a titulação ascendente, até a 
obtenção de um nível aceitável de controle da dor.  
 
Durante as fases de mudanças nas necessidades analgésicas - inclusive a titulação inicial 
- recomenda-se manter frequentes contatos entre o médico, os outros membros da 
equipe médica, o paciente, e sua família.  

Analgesia suplementar: é possível que a maioria dos pacientes que recebam terapia 24 
horas por dia com opióides de liberação controlada precise ter à sua disposição 
medicamentos de liberação imediata tipo “resgate”, disponíveis para lidar com 
exacerbações da dor ou para prevenir a dor que ocorre previsivelmente durante certas 
atividades do paciente (dor incidental). 

Manutenção da terapia: o objetivo da fase de titulação é determinar a dose necessária 
para analgesia durante as 12 horas, específica para o paciente, dose essa que manterá 
uma adequada com efeitos colaterais aceitáveis, durante todo o tempo necessário para o 
alívio da dor. Se a dor surgir novamente, a dose poderá ser aumentada, a fim de 
restabelecer o controle da dor. O método de ajuste da terapia, conforme mencionado 
acima, deverá ser usado para se restabelecer o controle da dor. Durante a terapia crônica 
especialmente em casos de síndromes de dor não oncológicas a necessidade contínua de 
terapia opióide durante 24 horas deverá ser reconfirmada periodicamente (isto é, cada 6 
a 12 meses), conforme apropriado a cada caso.  
 
Suspensão da terapia: quando o paciente não mais necessitar de terapia com 
Oxicodona comprimidos, as doses deverão ser diminuídas gradualmente, evitando-se 
sinais e sintomas de abstinência, comuns ao paciente fisicamente dependente.  

Conversão da Oxicodona comprimidos para opióides parenterais a fim de evitar 
superdose, devem-se usar índices de conversão de dose conservadores. 

(Medicamento utilizado no INTO (Referência) - Oxycontin - Oxicodona/Zodiac)  

CONTRAINDICAÇÕES 

 Asma brônquica  grave ou aguda na ausência de equipamento de reanimação ou 
em ambientes não monitorados; 

 Hipercapnia (aumento da pressão parcial de dióxido de carbono (CO2), medida 
em sangue arterial); 

 Íleo paralítico, conhecido ou suspeito;  
 Depressão respiratória, significativa na ausência de equipamento de reanimação 

ou em ambientes não monitorados;  
 Hipersensibilidade a oxicodona, sais de oxicodona, ou de qualquer componente 

do produto. 
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PARACETAMOL  

Apresentação disponível: Comprimido 500 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Febre 
 Dor (fraca a moderada) 
 Dor (moderada a forte) como adjuvante 

POSOLOGIA  

Dose usual:  
Adultos e crianças de 12 anos ou mais 
Tomar 1 a 2 comprimidos , 3 a 4 vezes ao dia. NÃO EXCEDA O TOTAL DE 4g EM 
24 HORAS.  

(Medicamento de Referência - Tylenol® - Paracetamol/Janssen-Cilag) 

ORIENTAÇÕES PARA O USO  

Tomar o comprimido com líquido. 

Os alimentos podem afetar a velocidade da absorção, mas não a quantidade absorvida 
do medicamento. O paracetamol pode ser administrado independentemente das 
refeições.  

(Medicamento utilizado no INTO - Paracetamol/Balm-Labor e Medicamento de 
Referência - Tylenol® - Paracetamol/Janssen-Cilag) 

CONTRAINDICAÇÃO 

 Doença hepática, ativa ou severa; 
 Insuficiência hepática grave; 
 Hipersensibilidade ao paracetamol ou a quaisquer componentes do produto. 

 
 
PARACETAMOL + CODEÍNA 

Apresentação disponível: Comprimido Paracetamol 500 mg + Fosfato 
de Codeína 30 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Dor, leve a moderadamente grave 

POSOLOGIA  

A dose deve ser ajustada de acordo com a intensidade da dor e a resposta do paciente.  
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De modo geral, de acordo com o processo doloroso, recomenda-se: 
O paracetamol + fosfato de codeína 1 comprimido a cada 4 horas. 
 
Em adultos, nas dores de grau mais intenso (como por exemplo, as decorrentes de 
determinados pós-operatórios, traumatismos graves, neoplasias) recomendam-se 2 
comprimidos a cada 6 horas, não ultrapassando o máximo de 8 comprimidos do 
paracetamol + fosfato de codeína em um período de 24 horas. 
 
A dose diária máxima para adultos é de: 
Fosfato de codeína: 240mg, a cada 24 horas. 
Paracetamol: 4000mg, a cada 24 horas. 

(Medicamento utilizado no INTO - Bula Paracetamol + Codeína / Erowlabs) 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Não use outro produto que contenha paracetamol. 

(Medicamento utilizado no INTO - Bula Paracetamol + Codeína / Erowlabs) 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipersensibilidade ao paracetamol, codeína ou a algum dos componentes do 
produto;  

 Manejo pós-operatório da dor em pacientes pediátricos submetidos a 
amigdalectomia e/ou adenoidectomia - depressão respiratória grave e morte têm 
sido relatados. 

 

PREGABALINA 

Apresentação disponível: Cápsula 75 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Neuropatia periférica diabética - Dor neuropática  
 Fibromialgia  
 Dor neuropática - Lesão da medula espinhal  
 Partial seizure; adjunto  
 Neuralgia pós-herpética 

POSOLOGIA  

Dor Neuropática 
A dose inicial recomendada é de 75 mg duas vezes ao dia (150 mg/dia), com ou sem 
alimentos. Entretanto, com base na resposta individual e na tolerabilidade do paciente, a 
dose poderá ser aumentada para 150 mg duas vezes ao dia após um intervalo de 3 a 7 
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dias e, se necessário, até uma dose máxima de 300 mg duas vezes ao dia após mais uma 
semana. 

Epilepsia 
A dose inicial recomendada é de 75 mg duas vezes ao dia (150 mg/dia), com ou sem 
alimentos. Entretanto, com base na resposta e tolerabilidade individuais do paciente, a 
dose poderá ser aumentada para 150 mg duas vezes ao dia após 1 semana. A dose 
máxima de 300 mg duas vezes ao dia pode ser atingida após mais 1 semana. 
 
Transtorno de Ansiedade Generalizada  
A dose varia de 150 a 600 mg/dia, divididas em duas ou três doses. A necessidade para 
o tratamento deve ser reavaliada regularmente. A dose inicial eficaz recomendada é de 
75 mg duas vezes ao dia (150 mg/dia), com ou sem alimentos. Com base na resposta e 
tolerabilidade individuais do paciente, a dose pode ser aumentada para 300 mg ao dia 
após 1 semana. Depois de mais uma semana a dose pode ser aumentada para 450 mg ao 
dia. A dose máxima de 600 mg ao dia pode ser atingida após mais 1 semana. 
 
Fibromialgia 
A dose recomendada é de 300 a 450 mg/dia. A dose deve ser iniciada com 75 mg duas 
vezes ao dia (150 mg/dia), com ou sem alimentos, e a dose pode ser aumentada para 150 
mg duas vezes ao dia (300 mg/dia) em uma semana baseado na eficácia e tolerabilidade 
individuais. 
 
Em caso de insuficiência renal deve-se consultar a bula do medicamento. 

Nenhum ajuste de dose é necessário para pacientes com insuficiência hepática. 
 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Deve ser utilizado por via oral, com ou sem alimentos. 

Descontinuação do Tratamento: Se este medicamento for descontinuado, recomenda-
se que isto seja feito gradualmente durante no mínimo 1 semana. 
 

(Medicamento utilizado no INTO (Referência) - Lyrica® - Pregabalina/Pfizer)  

CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipersensibilidade a pregabalina, ou qualquer outro componente do produto. 

 

RANITIDINA 

Apresentação disponível: Comprimido 150 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Úlcera duodenal  
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 Úlcera duodenal (Manutenção) 
 Esofagite erosiva  
 Hipersecreção gástrica  
 Úlcera gástrica  
 Úlcera gástrica (Manutenção)  
 Doença do refluxo gastroesofágico  
 Helicobacter pylori - infecção do trato gastrointestinal  
 Indigestão (não-úlcera)  
 Síndrome de Zollinger-Ellison 

POSOLOGIA  

Adultos  
 
Úlcera duodenal e úlcera gástrica benigna  
Tratamento agudo:  
A dose-padrão usual para o tratamento agudo de úlcera gástrica benigna e úlcera 
duodenal é de 150 mg, duas vezes ao dia, ou dose única de 300 mg à noite. Na maioria 
dos casos de úlcera duodenal e úlcera gástrica benigna, a cicatrização ocorre dentro de 
quatro semanas. Em alguns pacientes, esse período pode se estender até oito semanas.  
Na úlcera duodenal, com 300 mg duas vezes ao dia durante quatro semanas, obtêm-se 
taxas de cicatrização maiores do que com 150 mg, duas vezes ao dia (ou 300 mg à 
noite), durante quatro semanas. O aumento da dose não tem sido associado à maior 
incidência de efeitos colaterais.  
 
Tratamento de longo prazo:  
No tratamento de longo prazo, a dose geralmente utilizada é de 150 mg à noite. O 
tabagismo está relacionado à maior frequência de reincidência de úlcera duodenal. Em 
pacientes fumantes que não conseguem evitar fumar durante o tratamento, uma dose de 
300 mg à noite proporciona benefício terapêutico adicional sobre o regime de doses de 
150 mg.  
 
Úlcera péptica associada 
No caso de úlceras que se desenvolvem durante a terapia com anti- inflamatórios não-
esteroidais ou associadas ao uso continuado desses medicamentos, podem ser 
necessárias de oito a doze semanas de tratamento com ranitidina, administrando150 mg, 
duas vezes ao dia, ou 300 mg à noite.  
Prevenção:  
Para a prevenção de úlceras duodenais associadas ao uso de anti- inflamatórios não-
esteroidais, podem ser administrados concomitantemente 150 mg de ranitidina duas 
vezes ao dia.  
 
Úlcera duodenal associada à infecção por Helicobacter pylori  
A dose de 300 mg à noite (ou 150 mg, duas vezes ao dia) de ranitidina pode ser 
administrada em associação com 750 mg de amoxicilina oral três vezes ao dia e 500 mg 
de metronidazol três vezes ao dia, por duas semanas. Terminado esse período, a terapia 
deve ser continuada por mais duas semanas apenas com ranitidina. Esse regime reduz 
significativamente a recidiva de úlcera duodenal.  
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Úlcera pós-operatória  
O regime-padrão é de 150 mg, duas vezes ao dia. Na maioria dos casos, a cicatrização 
ocorre dentro de quatro semanas, mas em alguns pacientes esse período pode se 
estender até oito semanas.  
 
Refluxo gastroesofágico  
Tratamento agudo:  
Na esofagite de refluxo, recomenda-se 150 mg, duas vezes ao dia, ou 300 mg, à noite, 
durante oito semanas. O período do tratamento pode se estender até 12 semanas, se 
necessário. Em pacientes com esofagite moderada ou grave, a dose pode ser aumentada 
para 150 mg, quatro vezes ao dia, por até 12 semanas.  
 
Tratamento de longo prazo:  
A dose oral recomendada é de 150 mg, duas vezes ao dia.  
 
Alívio dos sintomas:  
Recomenda-se 150 mg, duas vezes ao dia, durante duas semanas. O tratamento pode ser 
continuado por mais duas semanas nos pacientes que não respondem adequadamente à 
terapia inicial.  
 
Síndrome de Zollinger-Ellison  
A dose inicial recomendada é de 150 mg, três vezes ao dia, e pode ser aumentada, se 
necessário. Doses diárias de até 6 g têm sido bem toleradas.  
 
Dispepsia episódica crônica  
A dose-padrão recomendada é de 150 mg, duas vezes ao dia, por até seis semanas.  
Qualquer paciente que não responda à terapia ou que tenha recidiva logo após o 
tratamento deve ser investigado.  
 
Profilaxia da síndrome de Mendelson (pneumonite por broncoaspiração)  
Deve-se utilizar a dose de 150 mg duas horas antes da anestesia e, preferivelmente, 150 
mg na noite anterior. Alternativamente, o uso de ranitidina injetável pode ser 
considerado. Em pacientes em trabalho de parto, a dose recomendada é de 150 mg a 
cada seis horas. Porém, se for necessária anestesia geral, recomenda-se que, 
adicionalmente, seja administrado um antiácido (por exemplo, citrato de sódio).  
 
Profilaxia da hemorragia decorrente de estresse em pacientes gravemente 
enfermos/profilaxia de hemorragia recorrente em pacientes com sangramento 
devido à ulceração péptica  
O uso da dose de 150 mg por via oral, duas vezes ao dia, deve ser substituído por 
ranitidina injetável até que o paciente possa ingerir alimentos normalmente. 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Deve ser administrado com um copo de água. 

(Medicamento utilizado no INTO - Cloridrato de Ranitidina/Medley e Medicamento de 
Referência - Antak® - Ranitidina/ GlaxoSmithKline 
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CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipersensibilidade à ranitidina ou a qualquer dos seus componentes. 
 

RIFAMPICINA 

Apresentação disponível: Cápsula 300 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Tuberculose ativa  
 Tuberculose ativa - infecção pelo HIV  
 Infecção pelo HIV - tuberculose inativa  
 Tuberculose inativa  
 Doenças infecciosas meningocócicas 
 Recidiva de tuberculose  
 Tuberculose extrapulmonar 

POSOLOGIA  

Na tuberculose: 
A dosagem diária é de 600 mg para pacientes com 50 kg ou mais, de 450 mg para 
pacientes com menos de 50 kg geralmente em uma única administração. Para crianças 
até 12 anos é de 10 – 15 mg/kg de peso corpóreo (recomenda-se não superar a dose 
diária de 600 mg). 
 
Nas infecções inespecíficas: 
Uso adulto: a dosagem diária sugerida é de 600 mg; nas formas graves esta dosagem 
pode ser aumentada para 900 a 1200 mg. 
Nas infecções das vias urinárias, a dosagem diária sugerida é de 900 a 1200 mg. 
Dosagens maiores devem ser fracionadas em duas administrações. 
Na blenorragia é indicada uma única administração diária de 900 mg, que poderá ser 
repetida, eventualmente, também no 2º e 3º dia. 
 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Para assegurar rápida e completa absorção, aconselha-se a administração com estômago 
vazio, longe das refeições. A absorção da rifampicina é reduzida quando a mesma é 
ingerida com alimentos. Deve ser administrada então, em jejum no mínimo 30 minutos 
antes das refeições ou 2 horas após a refeição. 

Tomar as cápsulas com líquido, por via oral. 

Pode causar uma coloração avermelhada na urina, suor, escarro e lágrimas e o paciente 
deve ser alertado sobre este fato. 

Lentes de contato gelatinosas têm sido manchadas permanentemente. 
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Os anticoncepcionais orais podem não ser eficazes durante o tratamento, portanto deve 
ser utilizado outro método para evitar a gravidez. 

(Medicamento utilizado no INTO (Referência) - Rifaldin® - Rifampicina/Sanofi-
Aventis)  

CONTRAINDICAÇÕES 

 Uso concomitante com atazanavir, darunavir, fosamprenavir, saquinavir 
(amplificação ou potenciado com ritonavir), ou tipranavir; 

 Uso concomitante com rilpivirina ou elvitegravir/cobicistat;  
 Hipersensibilidade à rifampicina, a qualquer componente do produto, ou 

qualquer das rifamicinas.  

 

SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA  

Apresentação disponível: Comprimido Sulfametoxazol 400 mg + 
Trimetoprima 80 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Exacerbação infecciosa aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica. 
 Otite média aguda  
 Infecção HIV - pneumonia por Pneumocystis  
 Infecção HIV - pneumonia por Pneumocystis - Profilaxia  
 Pneumonia por Pneumocystis   
 Pneumonia por Pneumocystis - Profilaxia  
 Shigelose  
 Diarréia do viajante  
 Doença infecciosa do trato urinário. 

POSOLOGIA  

As doses usualmente recomendadas são: 

Adultos e crianças acima de 12 anos 

Dose habitual: 2 comprimidos de sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg; ou 1 
comprimido de sulfametoxazol 800mg + trimetoprima 160mg, a cada 12 horas. 

Dose mínima e dose para tratamento prolongado (mais de 14 dias): 1 comprimido 
de sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg; ou meio comprimido de 
sulfametoxazol 800mg + trimetoprima 160mg, a cada 12 horas. 

Dose máxima (casos especialmente graves): 3 comprimidos de sulfametoxazol 400mg 
+ trimetoprima 80mg; ou 1 comprimido e meio de sulfametoxazol 800mg + 
trimetoprima 160mg, a cada 12 horas. 
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Duração do tratamento: em infecções agudas, este medicamento deve ser 
administrado por pelo menos 5 dias ou, até que o paciente esteja assintomático por pelo 
menos 2 dias. Se a melhora clínica não for evidente após 7 dias de tratamento, o 
paciente deve ser reavaliado. Posologias especiais são recomendadas em determinadas 
doenças e condições clínicas dos pacientes. O médico saberá identificar essas situações 
e adotar o esquema de doses adequado. 

Posologias especiais 

Cancroide: 2 comprimidos de sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg; ou 1 
comprimido de sulfametoxazol 800mg + trimetoprima 160mg duas vezes ao dia. 

Gonorreia (Adultos): 5 comprimidos de sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg; 
ou 2 comprimidos e meio de sulfametoxazol 800mg + trimetoprima 160mg duas vezes 
ao dia, pela manhã e à noite, em um único dia de tratamento. 

Infecções urinárias agudas não complicadas: para mulheres com infecções urinárias 
não complicadas recomenda-se dose única de 3 comprimidos sulfametoxazol 800mg + 
trimetoprima 160mg. Os comprimidos devem ser tomados, se possível à noite após a 
refeição ou antes de deitar. 

Infecções causadas por Pneumocystis carinii: recomenda-se até 20 mg/kg de 
trimetoprima e 100 mg/kg de sulfametoxazol nas 24 horas (doses iguais fracionadas a 
cada 6 horas) durante 14 dias. Para profilaxia destas infecções, a dose recomendada em 
adultos é de 1 comprimido de sulfametoxazol 800mg + trimetoprima 160mg ao dia. 

Com relação ao limite desta dosagem, deve-se seguir as orientações abaixo: 

Peso corporal 16kg: 1 comprimido de sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg. 

Peso corporal 24kg: 1 comprimido e meio de sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 
80mg. 

Peso corporal 32kg: 2 comprimidos de sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg ou 
1 comprimido de sulfametoxazol 800mg + trimetoprima 160mg. 

Peso corporal 40kg: 2 comprimidos e meio de sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 
80mg.  

Peso corporal 48kg: 3 comprimidos de sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg ou 
1 comprimido e meio de sulfametoxazol 800mg + trimetoprima 160mg. 

Peso corporal 64kg: 4 comprimidos de sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg ou 
2 comprimidos de sulfametoxazol 800mg + trimetoprima 160mg. 

Peso corporal 80kg: 5 comprimidos de sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg ou 
2 comprimidos e meio de sulfametoxazol 800mg + trimetoprima 160mg. 
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Pacientes com nocardiose: a dose diária recomendada para pacientes adultos com 
norcadiose é de 3-4 comprimidos de sulfametoxazol 800mg + trimetoprima 160mg, 
durante pelo menos 3 meses. Esta dose requer ajustes de acordo com a idade do 
paciente, o peso e a função renal, bem como a gravidade da doença. Foi relatado a 
duração de tratamento de 18 meses. 

(Medicamento utilizado no INTO - Bula Sulfametoxazol + Trimetoprima / Prati-
donaduzzi) 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

As doses desse medicamento devem ser administradas pela manhã e à noite, de 
preferência após uma refeição e com suficiente quantidade de líquido. A posologia deve 
ser orientada pelo médico de acordo com a doença. 

CONTRAINDICAÇÕES 

 História de trombocitopenia induzida por sulfonamida ou trimetoprima; 
 Hipersensibilidade a sulfonamidas ou trimetoprima;  
 Crianças menores de 2 meses de idade;  
 Dano hepático;  
 Anemia megaloblástica devido à deficiência de folato;  
 Insuficiência renal grave; quando a função renal não pode ser monitorada. 

 

TRAMADOL 

Apresentação disponível: Cápsula 50 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Dor de dente  
 Dor crônica, moderada a moderadamente grave em pacientes que necessitam de 

tratamento por período de tempo prolongado 
 Dor, moderada a moderadamente grave 

POSOLOGIA  

Se após administração de dose única de 50 mg de tramadol (equivalente a 1 cápsula) o 
alívio da dor não for alcançado dentro de 30-60 minutos, uma segunda dose única de 50 
mg pode ser administrada. 
 
Em caso de dor grave, se a necessidade for maior, uma dose maior (100 mg de 
tramadol) pode ser considerada para dose inicial, a critério médico. 
 
Dependendo da intensidade da dor, o efeito dura 4 – 8 horas. Normalmente não se 
devem exceder doses de 400 mg/dia (correspondente 8 cápsulas de Tramadol 50 mg). 
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Entretanto, no tratamento da dor grave proveniente de tumor e na dor pós-operatória 
grave, podem ser necessárias doses mais elevadas, sempre a critério médico. 
 
Para o tratamento da dor aguda pós-operatória doses ainda maiores podem ser 
necessárias para a analgesia pretendida no período imediatamente pós-operatório. 
Geralmente, as necessidades após 24 horas não são maiores que a administração normal. 
 
(Medicamento utilizado no INTO - Cloridrato de tramadol/ Hipolabor e Medicamento 
de referência - Tramal® - Tramadol/Pfizer)  

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

Pode ser administrado com ou sem alimentos. 
 
As cápsulas não devem ser mastigadas ou partidas. Eles devem ser engolidos inteiros 
com quantidades adequadas de líquidos. 
 
As reações adversas mais comumente relatadas são náusea e tontura, ambas ocorrendo 
em mais que 10% dos pacientes.  
 
(Medicamento utilizado no INTO - Cloridrato de tramadol/ Hipolabor e Medicamento 
de referência - Tramal® - Tramadol/Pfizer)  

CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipercapnia, asma brônquica aguda ou grave ou depressão respiratória 
significativa, em ambientes não monitorados ou sem equipamento de 
ressuscitação;   

 Hipersensibilidade aos opióides, cloridrato de tramadol ou de quaisquer outros 
componentes do produto; 

 Intoxicação aguda com álcool, hipnóticos, narcóticos, analgésicos de ação 
central, opióides ou drogas psicotrópicas - pode agravar depressão do SNC e  
causar depressão respiratória.  

 

TRAMADOL + PARACETAMOL 

Apresentação disponível: Comprimido Cloridrato de tramadol 37,5 mg 
+ Paracetamol  325,0 mg  
 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - BULA DO MEDICAMENTO 

 Dores moderadas a severas de caráter agudo, subagudo e crônico. 

POSOLOGIA  

A dose diária máxima é 1 a 2 comprimidos a cada 4 a 6 horas, de acordo com a 
necessidade para alívio da dor, até o máximo de 8 comprimidos ao dia.  
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A administração dos comprimidos pode ser feita independentemente das refeições.  
 
Nas condições dolorosas crônicas, o tratamento deve ser iniciado com 1 comprimido ao 
dia e aumentado em 1 comprimido a cada 3 dias, conforme a tolerância do paciente, até 
atingir a dose de 4 comprimidos ao dia. Depois disso, o tramadol + paracetamol pode 
ser administrado na dose de 1-2 comprimidos a cada 4-6 horas, até o máximo de 8 
comprimidos ao dia.  

Nas condições dolorosas agudas, o tratamento pode ser iniciado com a dose terapêutica 
completa (1-2 comprimidos a cada 4-6 horas), até o máximo de 8 comprimidos ao dia. 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

A administração de tramadol + paracetamol com alimentos não afeta de forma 
significativa a sua taxa ou extensão de absorção. 

Não deve ser coadministrado com outros produtos à base de tramadol ou paracetamol. 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Hipersensibilidade ao tramadol, paracetamol ou a qualquer componente da 
fórmula ou aos opioides;  

 Intoxicações agudas pelo álcool, hipnóticos, analgésicos de ação central, 
opioides ou psicotrópicos;  

 Pacientes em tratamento com inibidores da monoaminoxidase (MAO) ou 
tratados com estes agentes nos últimos 14 dias. 

(Medicamento de Referência - Bula Ultracet® - Cloridrato de tramadol 37,5 mg  + 
Paracetamol  325,0 mg) 

 

TROMETAMOL CETOROLACO 

Apresentação disponível: Comprimido Sublingual 10 mg 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - FDA 

 Dor, por curto prazo  
 Extração de catarata - doença inflamatória do olho  
 Dor no olho - "Refractive keratoplasty" 
 Conjuntivite alérgica sazonal 

 

POSOLOGIA  

Para paciente de 16 a 64 anos, com peso mínimo de 50 kg, 20 mg VO, inicialmente 
seguidos de 10 mg até quatro vezes ao dia a intervalos de 4 ou 6 horas. 
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Para pacientes com alterações da função renal, 10 mg até quatro vezes ao dia a 
intervalos de 4 ou 6 horas. 

Como a dose máxima oral para adultos, incluindo > 65 anos, 40 mg/dia não excedendo 
um total de 5 dias. 

> 65 anos, 10 mg até quatro vezes ao dia e intervalos de 4 a 6 horas. 

(Dicionário Terapêutico Guanabara, Francisco Faustino de A. Carneiro de França; 
Edição 2011 / 2012, p.1.39) 

ORIENTAÇÕES PARA O USO 

O medicamento Cetorolaco encontrava-se em falta na farmácia do INTO, não sendo 
possível a obtenção da bula deste. Não foi encontrado Bulário Eletrônico da ANVISA o 
medicamento de referência, similar ou genérico).  

CONTRAINDICAÇÕES 

 Reação do tipo alérgica, asma ou urticária em resposta à exposição à ácido 
acetilsalicílico ou outros AINEs - reações anafiláticas aos AINEs graves e 
raramente fatais, têm sido relatadas; 

 Risco de sangramento, suspeita ou confirmação; 

 Cirurgia de revascularização do miocárdio, tratamento da dor perioperatória; 
Hemorragia cerebrovascular, suspeita ou confirmação; 

 Uso concomitante de ácido acetilsalicílico ou AINE; 

 Uso concomitante de pentoxifilina; 

 Uso concomitante de probenecida; 

 Sangramento/perfuração gastrointestinal, recente ou história de;  

 Diátese hemorrágica (hemorragia espontânea), suspeita ou confirmação;  

 Hemostasia incompleta, suspeita ou confirmação; 

 Hipersensibilidade à ácido acetilsalicílico ou outros AINEs; 

 Hipersensibilidade ao EDTA (formulação nasal); 

 Hipersensibilidade anteriormente demonstrado para cetorolaco de trometamina 
ou a qualquer componente do produto; 

 Trabalho de parto - aumento do risco de hemorragia uterina e risco de prejudicar 
a circulação fetal; 
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 Mulheres durante amamentação - risco aumentado de eventos adversos no 
neonato; 

 Administração neuraxial (epidural ou intratecal). 

 
 
 
 
 

52 
 



 
 
 

INTERAÇÕES 
 

MEDICAMENTOSAS 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2oxGC8UAEONIZM&tbnid=2gTszDetuwm7bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ammoc.com.br/capinzal/procon/carti03.html&ei=2s9VU4joI8ijsQTyq4CoAw&bvm=bv.65177938,d.aWc&psig=AFQjCNF7W_xJk7ToLvATA2R5jBREdTtrog&ust=1398218893438393�


ÍNDICE EM ORDEM ALFABÉTICA 

AMITRIPTILINA 

Agentes Prolongadores do QTc X Agentes Prolongadores do QTc p.6 

Agonistas Alfa 1 X Antidepressivos Tricíclicos p.6 

Agonistas Alfa 2 X Antidepressivos Tricíclicos p.7 

Agonistas Alfa/Beta (Ação Direta) X Antidepressivos Tricíclicos p.7 

Antidepressivos Tricíclicos X Barbituratos p.8 

Antidepressivos Tricíclicos X Erva-de-São-João p.9 

Antidepressivos Tricíclicos X Inibidores da Monoamina Oxidase (MAO) p.9 

Antidepressivos Tricíclicos X Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina p.9 

Falsos Neurotransmissores X Antidepressivos Tricíclicos p.14 

Moduladores da Serotonina X Moduladores da Serotonina p.21 

Moduladores da Serotonina X Sibutramina p.21 

Quinidina X Antidepressivos Tricíclicos p.22 

Substratos da CYP2D6 X Inibidores (Fortes) da CYP2D6 p.24 

Tioridazina X Agentes Prolongadores do QTc p.26 

Tramadol X Antidepressivos Tricíclicos p.26 
 

CARBAMAZEPINA 

Bloqueadores do Canal de Cálcio (Não-Diidropiridina) X Carbamazepina p.10 

Carbamazepina X Antibióticos Macrolídeos p.10 

Carbamazepina X Danazol p.10 

Carbamazepina X Dextropropoxifeno p.11 

Carbamazepina X Isoniazida p.11 

Carbamazepina X Lamotrigina p.11 

Ciclosporina X Carbamazepina p.12 

Clozapina X Carbamazepina p.12 

Contraceptivos Orais (Estrogênios) X Carbamazepina p.13 

Contraceptivos (Progestinas) X Carbamazepina p.13 

Derivados Cumarínicos X Carbamazepina p.14 

Fenitoína X Carbamazepina p.15 

Haloperidol X Carbamazepina p.16 

Inibidores da Protease X Carbamazepina p.16 

Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina X Carbamazepina p.17 
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Mebendazol X Carbamazepina p.19 

Metadona X Carbamazepina p.19 

Substratos da CYP3A4 X Inibidores (Fortes) da CYP3A4 p.23 
 

CICLOBENZAPRINA 

Substratos da CYP1A2 X Inibidores (Fortes) da CYP1A2 p.23 

Tramadol X Ciclobenzaprina p. 26 
 

CODEÍNA   

Analgésicos (Narcóticos) X Trovafloxacino p.8 

Codeína x Quinidina p.13 

Substratos da CYP2D6 (Pró-fármacos) X Inibidores (Fortes) da CYP2D6 p.24 

 

FLUOXETINA 

Agentes Prolongadores do QTc X Agentes Prolongadores do QTc p.6 

Antidepressivos Tricíclicos X Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina p.9 

Clozapina X Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina p.12 

Dextrometorfano X Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina p.14 

Fenitoína X Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina p.15 

Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina X Carbamazepina p.17 

Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina X Cimetidina p.17 

Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina X Inibidores da Monoamina Oxidase 

(MAO) p.17 

Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina X Inibidores da Protease p.18 

Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina X Triptofana p.18 

Metadona X Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina p.19 

Mexiletina X Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina p.20 

Moduladores da Serotonina X Moduladores da Serotonina p.21 

Moduladores da Serotonina X Sibutramina p.21 

Propafenona X Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina p.22 

Quinidina X Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina p.22 

Substratos da CYP2D6 (Pró-fármacos) X Inibidores (Fortes) da CYP2D6 p.24 

Substratos da CYP2D6 X Inibidores (Fortes) da CYP2D6 p.24 

Substratos da CYP2C8/9 X Inibidores (Fortes) da CYP2C8/9 p.25 
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Tioridazina X Agentes Prolongadores do QTc p.26 

Tramadol X Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina p.27 
 

METADONA 

Analgésicos (Narcóticos) X Trovafloxacino p.8 

Metadona X Barbiturados p.19 

Metadona X Carbamazepina p.19 

Metadona X Inibidores da Transcriptase Reversa (Não-Nucleosídeos) p.20  

Metadona X Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina p.19 

Substratos da CYP3A4 X Inibidores (Fortes) da CYP3A4 p.23 

 

MORFINA 

Analgésicos (Narcóticos) X Trovafloxacino p.8 
 

PARACETAMOL 

Paracetamol X Colestiramina p.21 

 
RANITIDINA  

Agentes Antifúngicos (Imidazólicos) X Antagonistas H2 p.6 
 

OXICODONA 

Analgésicos (Narcóticos) X Trovafloxacino p.8 

Substratos da CYP2D6 (Pró-fármacos) X Inibidores (Fortes) da CYP2D6 p.24 
 

TRAMADOL 

Inibidores da Monoamina Oxidase (MAO) X Tramadol p.16 

Moduladores da Serotonina X Moduladores da Serotonina p.21 

Moduladores da Serotonina X Sibutramina p.21 

Substratos da CYP2D6 (Pró-fármacos) X Inibidores (Fortes) da CYP2D6 p.24 

Tramadol X Antidepressivos Tricíclicos p.26 

Tramadol X Ciclobenzaprina p.26 

Tramadol X Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina p.27 

OUTROS MEDICAMENTOS 

Baclofeno, Dipirona, Gabapentina e Pregabalina p.27 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Efeitos colaterais tóxicos da Carbamazepina 

Tontura, náusea, ataxia (incoordenação dos movimentos) e até mesmo coma. Esses 
efeitos estão relacionados ao aumento da concentração sérica da Carbamazepina. 

Síndrome da serotonina 

Aumento da atividade da serotonina que é caracterizada por pelo menos 3 dos sintomas 
agitação, diaforese, diarréia, febre, hiper-reflexia, incoordenação, mioclonia,tremores e 
calafrios.  

RISCO D: Considerar a modificação da terapia 

 Mostra que os agentes abordados podem interagir de maneira clinicamente significante. 
Deve ser realizada uma avaliação do paciente para determinar se os benefícios superam 
os riscos. Devem ser adotadas ações para se obter os benefícios e/ou minimizar a 
toxicidade resultante do uso concomitante. Essas ações podem ser desde monitorização 
agressiva, alterações empíricas das dosagens (dose, via, esquema terapêutico) ou 
escolha de agentes alternativos. 

RISCO X: Evitar a combinação 

Os agentes abordados podem interagir de maneira clinicamente significante. Os riscos 
do uso concomitante superam os benefícios. Geralmente, esses agentes são contra-
indicados. 

GRAVIDADE 

Menor: efeitos considerados toleráveis na maioria dos casos - intervenção médica 
desnecessária. 

Moderada: Intervenção médica necessária para tratar os efeitos. 

Maior: Os efeitos podem acarretar morte, hospitalização, lesão permanente ou fracasso 
terapêutico. 

INICÍO 

Tempo previsto do início da terapia até surgimento do efeito adverso. 

CONFIABILIDADE 

Excelente: Múltiplos relatos de ECRs (ensaio clínico randomizado ou estudo 
farmacocinético controlado de múltiplos pacientes) ou ensaio clínico randomizado e 
mais de dois relatos de caso. 

Bom: Um único ECRs mais dois ou menos relatos de caso. 

Regular: Mais de dois relatos de caso ou menos de dois relatos de caso mais outros 
dados suporte ou interação teórica baseada na farmacologia conhecida dos 
medicamentos. 

Ruim: Menos de dois relatos de caso sem outro dado suporte. 
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AGENTES ANTIFÚNGICOS (IMIDAZÓLICOS) X ANTAGONISTAS H2 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Antagonistas H2 podem diminuir a absorção de Agentes 
Antifúngicos (Imidazólicos). Esses Antifúgicos devem ser transformados em sais 
solúveis em ácido clorídrico (HCl) em um ambiente ácido, os Antagonistas H2 inibem 
essa transformação. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom / INÍCIO: Rápido (de 12-72 
horas) 

AÇÃO: Considerar o uso de Antifúngico que não interaja quando for necessário o uso 
de Antagonista H2. Deve-se estar atento para a diminuição dos efeitos terapêuticos do 
Cetoconazol com início do uso de Antagonista H2 ou quando a dose for aumentada. A 
solução oral de Itraconazol pode não criar a mesma preocupação que as cápsulas orais.  

Agentes Antifúngicos (Imidazólicos): Cetoconazol; Itraconazol; Exceção: Miconazol. 

Antagonistas H2: Cimetidina; Famotidina; Nizatidina; Ranitidina. 
 

AGENTES PROLONGADORES DO QTc X AGENTES PROLONGADORES 
DO QTc 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Agentes Prolongadores do QTc podem aumentar o efeito adverso/tóxico 
de outros Agentes Prolongadores do QTc. Os efeitos podem ser aditivos, produzindo 
arritmias ventriculares potencialmente fatais. 

GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Regular 

AÇÃO: O uso concomitante desses medicamentos deve ser feito com cautela. Deve ser 
realizada uma avaliação de risco/benefício. Deve-se monitorizar os pacientes, pois o 
prolongamento QTc pode ocasionar torsade de pointes. As bulas dos medicamentos 
devem ser lidas, para que se saiba qual combinação é contra- indicada pelo fabricante e 
para que possa se obter mais informações. 

Agentes Prolongadores do QTc: Abarelix; Amiodarona; Amitriptilina; Bepridil; 
Bretílio; Cisaprida; Claritromicina; Cloridrato de Levometadona; Clorpromazina; 
Clorprotixeno; Disopiramida; Dofetilida; Domperidona; Droperidol; Eritromicina; 
Esparfloxacino; Flecainida; Fluoxetina; Flupentixol; Foscarnete Sódico; Gatifloxacino; 
Halofantrina; Haloperidol; Ibutilida; Imipramina; Indapamida; Isradipino; 
Levofloxacino; Loxapina; Mesoridazina; Moxifloxacino; Octreotida; Pentamidina; 
Pimozida; Procainamida; Quetiapina; Quinidina; Sotalol; Telitromicina; Tioridazina; 
Tiotixeno; Tizanidina; Triflupromazina; Trióxido de Arsênico; Voriconazol; 
Ziprasidona; Zuclopentixol. 

 
AGONISTAS ALFA 1 X ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 
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INTERAÇÃO: Antidepressivos Tricíclicos podem aumentar o efeito vasopressórico de 
Agonistas Alfa 1. 

GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Bom / INÍCIO: Imediato (de 0-12 horas) 

AÇÃO: Quando for possível, evitar o uso de Agonistas Alfa 1 de ação direta em 
pacientes que fazem uso de Antidepressivos Tricíclicos. Quando utilizados, observar 
evidências de aumento dos efeitos simpaticomiméticos, por exemplo, dor torácica, 
cefaléia, hipertensão arterial. Reduções significativas nas dosagens iniciais devem ser 
consideradas. 

Agonistas Alfa 1: Fenilefrina; Mefentermina; Metaraminol; Metoxamina; Midodrina; 
Nafazolina; Oximetazolina; Propilexedrena; Xilometazolina. 

Antidepressivos Tricíclicos: Amitriptilina; Amoxapina; Clomipramina; Desipramina; 
Doxepina; Imipramina; Nortriptilina; Protriptilina; Trimipramina. 

 
AGONISTAS ALFA 2 X ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Antidepressivos Tricíclicos podem diminuir o efeito anti-
hipertensivo de Agonistas Alfa 2. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular / INÍCIO: Retardado (mais 
de 72 horas). 

AÇÃO: Por causa do risco dessa interação, considerar evitar essa combinação. Quando 
a associação for utilizada, observar a diminuição dos efeitos terapêuticos de Agonistas 
Alfa 2 quando for iniciado o uso de Antidepressivo Tricíclico ou quando sua dose for 
aumentada, ou o aumento dos efeitos quando a dose for reduzida ou suspendida. Ter 
grande cautela ao interromper o uso do Agonista Alfa em um paciente que faz uso de 
Antidepressivo Tricíclico. A retirada deve ser gradual e observar o aparecimento de 
sinais e sintomas de crise hipertensiva. 

Agonistas Alfa 2: Clonidina; Dexmedetomidina; Guanabenzo; Guanfacina; Tizanidina; 
Exceções: Apraclonidina; Brimonidina. 

Antidepressivos Tricíclicos: Amitriptilina; Amoxapina; Clomipramina; Desipramina; 
Doxepina; Imipramina; Nortriptilina; Protriptilina; Trimipramina. 

 

AGONISTAS ALFA/BETA (AÇÃO DIRETA) X ANTIDEPRESSIVOS 
TRICÍCLICOS 
RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Antidepressivos Tricíclicos podem aumentar o efeito vasopressórico 
de Agonistas Alfa/Beta (ação direta). Principalmente, Fenilefrina uso oral. 

GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Regular / Início: Imediato (de 0-12 
horas). 
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AÇÃO: Evitar o uso concomitante desses medicamentos. Quando a associação for 
utilizada, deve-se observar evidências de aumento de efeitos simpaticomiméticos, por 
exemplo, aumento da pressão arterial, dor torácica, cefaléia. Reduções da dosagem 
inicial devem ser consideradas.  

Agonistas Alfa/Beta (ação direta): Epinefrina; Mucato de Isometepteno; 
Norepinefrina. Exceção: Dipivefrina.  

Antidepressivos Tricíclicos: Amitriptilina; Amoxapina; Clomipramina; Desipramina; 
Doxepina; Imipramina; Nortriptilina; Protriptilina; Trimipramina. 
 

ANALGÉSICOS (NARCÓTICOS) X TROVAFLOXACINO 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Analgésicos (Narcóticos) podem reduzir a concentração sérica do 
Trovafloxacino oral. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom / ÍNICIO: Imediato (de 0-12 
horas) 

AÇÃO: Monitorizar a redução dos efeitos terapêuticos do Trovafloxacino oral, com 
início do uso de Analgésico (Narcótico) (especialmente intravenoso) ou sua dose for 
aumentada, ou a toxicidade, quando a terapia com um Analgésico (Narcótico) for 
interrompida ou sua dose for reduzida.  

Analgésicos (Narcóticos): Alfentanila; Buprenorfina; Butorfanol; Cloridrato de 
Levometadona; Codeína; Dextropropoxifeno; Dezocina; Diidrocodeína; Fentanila; 
Hidrocodona; Hidromorfona; Levorfanol; Metadona; Nalbufina; Ópio; Oxicodona; 
Oximorfona; Paregórico; Pentazocina; Petidina; Remifentanila; Sufentanila; Sulfato de 
Morfina; Tintura de Ópio.    
 

ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS X BARBITURADOS 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Barbiturados podem aumentar o metabolismo dos Antidepressivos 
Tricíclicos, pela ação das isoenzimas CYP. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular 

AÇÃO: Observar a diminuição dos efeitos terapêuticos de Antidepressivos Tricíclicos 
quando for iniciada a terapia com Barbiturato ou se sua dose for aumentada, ou aumento 
dos efeitos, quando a terapia com um Barbiturato for interrompida ou sua dose for 
reduzida. A dose de Antidepressivo Tricíclico pode ter que ser aumentada durante o uso 
concomitante ou reduzida em caso de interrupção. 

Antidepressivos Tricíclicos: Amitriptilina; Amoxapina; Clomipramina; Desipramina; 
Doxepina; Imipramina; Nortriptilina; Protriptilina; Trimipramina. 
Barbituratos: Amobarbital; Butabarbital; Butalbital; Fenobarbital; Mefobarbital; 
Metoexital; Pentobarbital; Secobarbital; Tiopental. 
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ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS X ERVA-DE-SÃO-JOÃO 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Erva-de-são-joão pode aumentar o metabolismo de Antidepressivo 
Tricíclico. O risco de Síndrome de serotonina pode aumentar, teoricamente. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 

AÇÃO: Recomenda-se não utilizar antidepressivos serotonérgicos, por exemplo, 
Tricíclicos, Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina, Inibidores da MAO 
concomitantemente com Erva-de-são-joão, devido ao risco de ocorrer Síndrome de 
serotonina. Monitorizar diminuição dos efeitos dos Antidepressivos Tricíclicos. 

Antidepressivos Tricíclicos: Amitriptilina; Amoxapina; Clomipramina; Desipramina; 
Doxepina; Imipramina; Nortriptilina; Protriptilina; Trimipramina. 
 

ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS X INIBIDORES DA MONOAMINA 
OXIDASE (MAO)  

RISCO X: Evitar a combinação. 

INTERAÇÃO: Os Inibidores da MAO podem aumentar o efeito serotonérgico dos 
Antidepressivos Tricíclicos, podendo ocasionar a Síndrome de serotonina. 
GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Regular / INÍCIO: Rápido (de 12-72 
horas) 
AÇÃO: Usualmente, a combinação deve ser evitada. Monitorizar atentamente a 
ocorrência de evidências de crise hipertensiva e/ou Síndrome de serotonina quando 
usados concomitantemente. Permitir um período de eliminação entre o término do uso 
do Inibidor da MAO e o início do uso do Antidepressivo Tricíclico. Normalmente, são 
necessárias duas semanas. 
Inibidores da MAO: Fenelzina; Furazolidona; Isocarboxazida; Linezolida; 
Moclobemida; Procarbazina; Selegilina;Tranilcipromina. 

Antidepressivos Tricíclicos: Amitriptilina; Amoxapina; Clomipramina; Desipramina; 
Doxepina; Imipramina; Nortriptilina; Protriptilina; Trimipramina. 
 

ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS X INIBIDORES SELETIVOS DA 
RECAPTAÇÃO DA SEROTONINA  

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina podem diminuir o 
metabolismo dos Antidepressivos Tricíclicos através de isoenzimas CYP. 
GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Excelente 
AÇÃO: Observar a ocorrência de efeitos tóxicos de Antidepressivos Tricíclicos quando 
for iniciado o uso de Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina ou quando a 
dose for aumentada. A influência deste Inibidor pode levar vários dias ou semanas para 
se manifestar completamente ou desaparecer. Existe um maior risco de Síndrome de 
serotonina durante o uso concomitante. Sertralina e Citalopram são Inibidores mais 
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fracos da CYP, desta forma, provavelmente produzem menos efeitos sobre os 
Tricíclicos. 
Antidepressivos Tricíclicos: Amitriptilina; Amoxapina; Clomipramina; Desipramina; 
Doxepina; Imipramina; Nortriptilina; Protriptilina; Trimipramina. 
Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina: Citalopram; Escitalopram; 
Fluoxetina; Fluvoxamina; Paroxetina; Sertralina. 

 

BLOQUEADORES DO CANAL DE CÁLCIO (NÃO-DIIDROPIRIDINA) X 
CARBAMAZEPINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Bloqueadores do Canal de Cálcio (Não-Diidropiridina) podem 
diminuir o metabolismo da Carbamazepina, através de isoenzimas CYP.  

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 

AÇÃO: Monitorizar os efeitos tóxicos da Carbamazepina, quando for iniciada terapia 
com Diltiazem ou Verapamil, ou quando sua dose for aumentada. Uma redução da 
Carbamazepina pode ser considerada em conjunto com uma monitorização mais 
extensa. Observar a redução dos efeitos terapêuticos de Bloqueadores do Canal de 
Cálcio, no início do uso de Carbamazepina ou quando a dose for aumentada. 

Bloqueadores do Canal de Cálcio (Não-Diidropiridina): Beprimil; Diltiazem; 
Verapamil. 
 

CARBAMAZEPINA X ANTIBIÓTICOS MACROLÍDEOS 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Antibióticos Macrolídeos podem diminuir o metabolismo da 
Carbamazepina. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Excelente 

AÇÃO: Considerar a escolha de um Macrolídeo que não interaja. Observar a ocorrência 
de efeitos tóxicos da Carbamazepina quando a terapia com um Antibiótico Macrolídeo 
for iniciada ou se sua dose for aumentada. A dose da Carbamazepina pode ter que ser 
alterada. 

Efeitos colaterais tóxicos da Carbamazepina vide página 5. 

Antibióticos Macrolídeos: Claritromicina; Eritromicina; Telitromicina; Troleandocina. 
Exceções: Azitromicina; Diritromicina; Espiramicina. 
 

CARBAMAZEPINA X DANAZOL 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: O Danazol pode diminuir o metabolismo da Carbamazepina, através de 
isoenzimas CYP.  
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GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular 

AÇÃO: Implementar um plano agressivo para a monitorização dos efeitos tóxicos da 
Carbamazepina, quando iniciar a terapia com Danazol ou se sua dose for aumentada, 
por no mínimo 1 mês. A redução da dosagem de Carbamazepina pode ser necessária. 
Quando o Danazol for interrompido ou se sua dose for diminuída, observar a 
diminuição da concentração sérica de Carbamazepina.  

Efeitos colaterais tóxicos da Carbamazepina vide página 5. 
 
CARBAMAZEPINA X DEXTROPROPOXIFENO 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: O Dextropropoxifeno pode diminuir o metabolismo da Carbamazepina, 
através de isoenzimas CYP. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular 

AÇÃO: Considerar uma redução da dose da Carbamazepina (talvez de um terço) 
quando o Dextropropoxifeno for iniciado. Cogitar um analgésico alternativo para que 
não ocorra essa interação. Monitorizar o aumento da concentração sérica/efeitos 
adversos tóxicos da Carbamazepina quando a terapia com Dextropropoxifeno tiver 
início ou se houver aumento da dose. 

Efeitos colaterais tóxicos da Carbamazepina vide página 5. 
 

CARBAMAZEPINA X ISONIAZIDA 
RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Isoniazida pode diminuir o metabolismo da Carbamazepina. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular / INÍCIO: Rápido (de 12-72 
horas) 

AÇÃO: Monitorizar o aumento da concentração sérica e dos efeitos tóxicos da 
Carbamazepina quando iniciar a terapia com Isoniazida ou se sua dose for aumentada. 
Monitorizar a redução da concentração sérica e efeitos subterapêuticos da 
Carbamazepina quando a terapia com Isoniazida for interrompida  ou sua dose for 
reduzida.   

Efeitos colaterais tóxicos da Carbamazepina vide página 5. 

 

CARBAMAZEPINA X LAMOTRIGINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Lamotrigina pode aumentar o efeito adverso/tóxico da 
Carbamazepina. A Carbamazepina pode aumentar o metabolismo da Lamotrigina, 
através de isoenzimas CYP.  
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GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular 

AÇÃO: O fabricante da Lamotrigina publicou na bula orientações detalhadas sobre o 
ajuste da dosagem, quando o medicamento é adicionado a um anti-epilético induzido 
por enzima. Consultar a bula para a obtenção de mais informações. Monitorizar a 
diminuição de efeitos da Lamotrigina quando iniciar a terapia com Carbamazepina ou se 
sua dose for aumentada. Monitorizar a ocorrência de efeitos tóxicos da Carbamazepina 
quando a terapia com a Lamotrigina for iniciada ou a dose for aumentada. A 
concentração sérica da Carbamazepina pode aumentar, mas ainda é possível a 
ocorrência de toxicidade devida ao aumento da concentração de metabólitos ativos ou a 
algum outro mecanismo desconhecido. 

Efeitos colaterais tóxicos da Carbamazepina vide página 5. 

 

CICLOSPORINA X CARBAMAZEPINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Carbamazepina pode diminuir a concentração sérica da Ciclosporina. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular / INÍCIO: Rápido (de 12-72 
horas). 

AÇÃO: Monitorizar (frequência maior) a diminuição da concentração sérica/efeitos 
terapêuticos da Ciclosporina, quando for iniciada a terapia com Carbamazepina ou 
quando sua dose for aumentada, ou o aumento da concentração sérica/efeitos, quando a 
terapia com Carbamazepina for interrompida ou a dose for reduzida. O aumento da 
dosagem da Ciclosporina pode ser  necessária para manter a concentração sérica 
adequada. 

 

CLOZAPINA X CARBAMAZEPINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Carbamazepina pode aumentar o metabolismo da Clozapina, através 
de isoenzimas CYP. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular 

AÇÃO: Monitorizar a diminuição dos efeitos terapêuticos do Clozapina, quando for 
iniciada a terapia com Carbamazepina ou quando sua dose for aumentada, ou o aumento 
dos efeitos, quando a terapia com Carbamazepina for interrompida ou a dose for 
reduzida. Geralmente, a Carbamazepina não deve ser usada com a Clozapina devido ao 
um risco maior de supressão da medula óssea. Considerar o uso de anticonvulsivante 
alternativo como, por exemplo, o ácido valpróico. 

 

CLOZAPINA X INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA 
SEROTONINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 
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INTERAÇÃO: Os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina podem diminuir o 
metabolismo da Clozapina, através de isoenzimas CYP. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom / INÍCIO: Retardado (mais de 
72 horas) 

AÇÃO: Monitorizar o aumento dos efeitos tóxicos da Clozapina, quando for iniciada 
uma terapia com um Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina ou se sua dose for 
aumentada, ou a diminuição dos efeitos, quando a terapia com Inibidor Seletivo da 
Recaptação da Serotonina for interrompida ou sua dose for reduzida. O Citalopram, 
Paroxetina e a Sertralina não apresentam qualquer interação considerável com a 
Clozapina. 

Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina: Citalopram; Escitalopram; 
Fluoxetina; Fluvoxamina; Paroxetina; Sertralina. 
 

CODEÍNA X QUINIDINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Quinidina pode diminuir o efeito analgésico da Codeína. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 

AÇÃO: O uso da Codeína em paciente classificado como "metabolizador extensivo" 
(metabolizador normal) e que também faz uso de Quinidina, deve ser evitado devido a 
uma provável ausência do efeito analgésico e possível ausência de efeito antitussígeno. 
Nos pacientes classificado como "metabolizadores ruins" esses analgésicos Substratos 
da CYP2D6, possuem atividade limitada, independentemente do uso da Quinidina. 
 

CONTRACEPTIVOS ORAIS (ESTROGÊNIOS) X CARBAMAZEPINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Carbamazepina pode diminuir o efeito terapêutico de Contraceptivos 
Orais (Estrogênios). A falha na contracepção é possível. 

GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Bom 

AÇÃO: O fracasso na contracepção é possível. Na necessidade de uso da 
Carbamazepina em paciente que deseja um controle da natalidade, nem os 
Contraceptivos Orais nem as cápsulas subdérmicas de norgestrel podem oferecer uma 
proteção adequada contra a concepção. As pacientes devem receber orientação para 
utilizar contraceptivos não-hormonais alternativos. O sangramento irregular, que é um 
indicativo importante da diminuição do efeito do Contraceptivo, pode não ocorrer 
apesar da interação existir. 

Contraceptivos Orais (Estrogênios): Estradiol; Etinilestradiol; Mestranol. 

 
CONTRACEPTIVOS (PROGESTRINAS) X CARBAMAZEPINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 
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INTERAÇÃO: A Carbamazepina pode diminuir o efeito terapêutico de Contraceptivos 
(Progestinas). A falha do Contraceptivo é possível. 

GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Bom 

AÇÃO: A falha do Contraceptivo é possível. Na necessidade de uso da Carbamazepina 
em paciente que deseja um controle da natalidade, nem os Contraceptivos Orais nem as 
cápsulas subdérmicas podem oferecer uma proteção adequada contra a concepção. As 
pacientes devem receber orientação para utilizar contraceptivos não-hormonais 
alternativos. O sangramento irregular, que é um indicativo importante da diminuição do 
efeito do Contraceptivo, pode não ocorrer apesar da interação existir. 

Contraceptivos (Progestinas): Desogestrel; Diacetato de Etinodiol; Drospirenona; 
Etonogestrel; Levonorgestrel; Medroxiprogesterona; Norelgestromina; Noretindrona; 
Norgestimato; Norgestrel.  
 

DERIVADOS CUMARÍNICOS X CARBAMAZEPINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Carbamazepina pode diminuir a concentração sérica de Derivados 
Cumarínicos. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 

AÇÃO: Monitorizar a diminuição dos efeitos terapêuticos/tempo de protrombina da 
Varfarina, quando for iniciada a terapia com Carbamazepina ou se sua dose for 
aumentada, ou o aumento dos efeitos/tempo de protrombina, quando a terapia com 
Carbamazepina for interrompida ou a dose for reduzida. 

Derivados Cumarínicos: Dicumarol; Varfarina. 
 

DEXTROMETORFANO X INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO 
DA SEROTONINA  

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina podem aumentar o 
efeito adverso/tóxico do Dextrometorfano. 

GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Regular / INÍCIO: Imediato (de 0-12 
horas) 

AÇÃO: Deve-se evitar a administração concomitante. Observar a ocorrência de efeitos 
tóxicos da Dextrometorfano, por exemplo,  SNC e cardiovasculares, quando for iniciada 
uma terapia com um Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina ou se sua dose for 
aumentada. 

Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina: Citalopram; Escitalopram; 
Fluoxetina; Fluvoxamina; Paroxetina; Sertralina. 

 
FALSOS NEUROTRANSMISSORES X ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS 
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RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Antidepressivos Tricíclicos podem diminuir o efeito anti-
hipertensivo de Falsos Neutotransmissores. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom / INÍCIO: Rápido (de 12-72 
horas) 

AÇÃO: Observar a diminuição dos efeitos terapêuticos dos agentes anti-hipertensivo de 
Falsos Neurotransmissores, quando for iniciada a terapia com Antidepressivo Tricíclico 
ou se sua dose for aumentada, ou aumento dos efeitos, quando a terapia com um 
Antidepressivo Tricíclico for interrompida ou sua dose for reduzida. 

Falsos Neurotransmissores: Guanadrel; Metildopa. 

Antidepressivos Tricíclicos: Amitriptilina; Amoxapina; Clomipramina; Desipramina; 
Doxepina; Imipramina; Nortriptilina; Protriptilina; Trimipramina. 
 

FENITOÍNA X CARBAMAZEPINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Carbamazepina pode aumentar o metabolismo da Fenitoína, através 
da isoenzima CYP. A Fenitoína pode aumentar o metabolismo da Carbamazepina, 
através de isoenzimas CYP. A Carbamazepina pode diminuir o metabolismo da 
Fenitoína, possivelmente através da inibição competitiva em sítios de metabolismo. 
GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 

AÇÃO: Monitorizar a diminuição da concentração sérica/efeitos terapêuticos da 
Carbamazepina ou da Fenitoína, quando for iniciada terapia com um dos dois 
medicamentos ou sua dose for aumentada, ou a redução da concentração sérica/efeitos 
de um dos medicamentos, quando a terapia com o outro medicamento for interrompida 
ou sua dose for reduzida. 

 

FENITOÍNA X INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA 
SEROTONINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina podem diminuir o 
metabolismo da Fenitoína, através de isoenzimas CYP. 
GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 

AÇÃO: Monitorizar o aumento dos efeitos tóxicos da Fenitoína, quando for iniciada 
uma terapia com um Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina ou se sua dose for 
aumentada, ou a diminuição dos efeitos, quando a terapia com Inibidor Seletivo da 
Recaptação da Serotonina for interrompida ou sua dose for reduzida. O Citalopram e a 
Sertralina podem afetar menos a Fenitoína do que a Fluoxetina e a Fluvoxamina. A 
Paroxetina pode não afetar a Fenitoína. 
Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina: Citalopram; Escitalopram; 
Fluoxetina; Fluvoxamina; Paroxetina; Sertralina. 
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HALOPERIDOL X CARBAMAZEPINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Carbamazepina pode aumentar o metabolismo do Haloperidol, 
através de isoenzimas CYP. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 
AÇÃO: Monitorizar a diminuição dos efeitos terapêuticos do Haloperidol, quando for 
iniciada a terapia com Carbamazepina ou quando sua dose for aumentada, ou o aumento 
dos efeitos, quando a terapia com Carbamazepina for interrompida ou a dose for 
reduzida. Pacientes podem necessitar de um aumento da dosagem do Haloperidol ou a 
troca por um antipsicótico alternativo. 
 

INIBIDORES DA MONOAMINA OXIDASE (MAO) X TRAMADOL 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: O Tramadol pode aumentar a neurotoxicidade e/ou o efeito de 
potencialização de crises convulsivas de Inibidores da MAO. 

GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Ruim 

AÇÃO: O fabricante do Tramadol adverte que este deve ser usado com cautela em 
pacientes que fazem uso de Inibidores da MAO devido ao risco de Síndrome de 
serotonina. O uso concomitante deve ser evitado. É importante ressaltar o maior risco de 
crises convulsivas quando esses medicamentos são utilizados concomitantemente 

Inibidores da MAO: Fenelzina; Furazolidona; Isocarboxazida; Linezolida; 
Moclobemida; Procarbazina; Selegilina;Tranilcipromina. 
 

INIBIDORES DA PROTEASE X CARBAMAZEPINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Carbamazepina pode aumentar o metabolismo dos Inibidores da 
Protease, através de enzimas CYP. Inibidores da Protease podem diminuir o 
metabolismo da Carbamazepina, através de isoenzimas CYP. 
GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular 

AÇÃO: Monitorizar o aumento da concentração sérica/efeitos tóxicos da 
Carbamazepina quando for iniciada a terapia com Inibidor da Protease ou sua dose for 
aumentada, ou a diminuição da concentração sérica/efeitos, quando a terapia for 
interrompida ou a dose for reduzida. Monitorizar também a diminuição da concentração 
sérica/efeitos terapêuticos de Inibidores de Protease, quando for iniciada a terapia com 
Carbamazepina ou sua dose for aumentada, ou o aumento da concentração 
sérica/efeitos, quando a terapia com Carbamazepina for interrompida ou a dose for 
reduzida. 

Inibidores de Protease: Amprenavir; Atazanavir; Fosamprenavir; Indinavir; Lopinavir; 
Nelfinavir; Ritonavir; Saquinavir. 
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INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA SEROTONINA X 
CARBAMAZEPINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 
INTERAÇÃO: Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina podem diminuir o 
metabolismo da Carbamazepina, através de isoenzimas CYP (especificamente os que 
inibem a CYP3A4). A Carbamazepina pode aumentar o metabolismo de Inibidores 
Seletivos da Recaptação da Serotonina, através de isoenzimas CYP (especificamente 
agentes metabolizadores através de isoenzimas CYP1A4, 2C e/ou 3A4). 
GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 
AÇÃO: Observar a ocorrência de efeitos tóxicos da  Carbamazepina, quando for 
iniciada terapia com Fluoxetina ou Fluvoxamina, ou sua dose for aumentada (outros 
Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina podem ter menor risco). A 
concentração de Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina pode diminuir com o 
uso concomitante de Carbamazepina. Deve-se observar alterações nos efeitos 
terapêuticos. 

Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina: Citalopram; Escitalopram; 
Fluoxetina; Fluvoxamina; Paroxetina; Sertralina. 
 

INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA SEROTONINA X 
CIMETIDINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 
INTERAÇÃO: A Cimetidina pode diminuir o metabolismo de Inibidores Seletivos da 
Recaptação da Serotonina, através de isoenzimas CYP. 
GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 

AÇÃO: Cogitar o uso de Antagonista H2 alternativo. Monitorizar o aumento dos efeitos 
terapêuticos ou tóxicos dos Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina, quando 
for iniciada uma terapia com Cimetidina ou se sua dose for aumentada, ou a diminuição 
dos efeitos, quando a terapia com Cimetidina for interrompida ou sua dose for reduzida. 
Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina: Citalopram; Escitalopram; 
Fluoxetina; Fluvoxamina; Paroxetina; Sertralina. 
 

INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA SEROTONINA X 
INIBIDORES DA MONOAMINA OXIDASE (MAO) 

RISCO X: Evitar a combinação. 
INTERAÇÃO: Os Inibidores da MAO podem aumentar o efeito serotonérgico de 
Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina, o que pode causar Síndrome da 
serotonina. 
GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Regular 

AÇÃO: O uso concomitante deve ser evitado. Deve haver um período de eliminação 
importante entre a interrupção de um medicamento e início do outro (troca de Inibidores 
Seletivo da Recaptação da Serotonina por Inibidor da MAO, e vice e versa). No mínimo 
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esse período deve ser de 1-2 semanas (5 semanas para a Fluoxetina), depende da meia-
vida do agente que for suspenso.  
Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina: Citalopram; Escitalopram; 
Fluoxetina; Fluvoxamina; Paroxetina; Sertralina. 
Inibidores da MAO: Fenelzina; Furazolidona; Isocarboxazida; Linezolida; 
Moclobemida; Procarbazina; Selegilina;Tranilcipromina. 

 
INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA SEROTONINA X 
INIBIDORES DA PROTEASE 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Inibidores de Protease podem diminuir o metabolismo de Inibidores 
Seletivos da Recaptação da Serotonina, através de isoenzimas CYP (enzimas CYP2D6 
e/ou CYP3A4). 

GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Regular 
AÇÃO: Observar a ocorrência de efeitos tóxicos de Inibidores Seletivos da Recaptação 
da Serotonina quando iniciar o uso de Inibidores de Protease ou sua dose for aumentada. 
Pode ocorrer Síndrome de serotonina. 
Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina: Citalopram; Escitalopram; 
Fluoxetina; Fluvoxamina; Paroxetina; Sertralina. 
Inibidores de Protease: Amprenavir; Atazanavir; Fosamprenavir; Indinavir; Lopinavir; 
Nelfinavir; Ritonavir; Saquinavir. 

 
INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA SEROTONINA X 
TRIPTOFANA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Triptofana pode aumentar o efeito serotonérgico de Inibidores 
Seletivos da Recaptação da Serotonina, podendo causar Síndrome da serotonina.   

GRAVIDADE: MAIOR / CONFIABILIDADE: Regular 
AÇÃO: Devido à gravidade potencial de uma interação, deve-se considerar evitar a 
terapia concomitante desses medicamentos.Se utilizados concomitantemente, observar 
sintomas e sinais de toxicidade no SNC, principalmente Síndrome de serotonina.  
Sintomas e sinais de toxicidade do SNC: Agitação, nervosismo, náusea, vômito, 
diarréia e piora do transtorno obesessivo-compulsivo. 
Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina: Citalopram; Escitalopram; 
Fluoxetina; Fluvoxamina; Paroxetina; Sertralina. 
 
MEBENDAZOL X CARBAMAZEPINA  

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Carbamazepina pode diminuir a concentração sérica do Mebendazol. 
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GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Regular 

AÇÃO: Monitorizar a diminuição dos efeitos terapêuticos do Mebendazol, quando for 
iniciado o uso de Carbamazepina ou sua dose for aumentada, sobretudo quando o 
Mebendazol estiver sendo utilizado para tratar infecções em tecidos afetados pela 
concentração sérica do medicamento (versus infecções do trato gastrintestinal). 
 

METADONA X BARBITURATOS 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Barbituratos podem aumentar o metabolismo da Metadona, através das 
isoenzimas CYP. 
 
GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular 
 
AÇÃO: Observar se ocorrem sintomas de abstinência da Metadona no início de 
Barbituratos. Monitorizar a sedação excessiva quando houver a suspensão dos 
Barbituratos. 
 
Barbituratos: Amobarbital; Butabarbital; Butalbital; Fenobarbital; Mefobarbital; 
Metoexital; Pentobarbital; Secobarbital; Tiopental. 

 

METADONA X CARBAMAZEPINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Carbamazepina pode aumentar (induzir) o metabolismo hepático da 
Metadona. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular 

AÇÃO: Monitorizar a diminuição dos efeitos terapêuticos (sinais de abstinência) da 
Metadona quando iniciar o uso de Carbamazepina ou a dose desta for aumentada. 
Observar a ocorrência de toxicidade quando a terapia com Carbamazepina for 
interrompida ou a dose for diminuída. 
 

METADONA X INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA 
SEROTONINA  

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina podem reduzir o 
metabolismo da Metadona, através de isoenzimas CYP. A Fluvoxamina parece ser o 
único interagente. 

GRAVIDADE: Moderada /  CONFIABILIDADE: Bom 
AÇÃO: Observar a ocorrência de efeitos tóxicos da Metadona quando for iniciado o uso 
de Fluvoxamina ou se sua dose for aumentada, ou a diminuição dos efeitos, quando a 
dose for interrompida ou reduzida. Outros Inibidores Seletivos da Recaptação de 
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Serotonina podem alterar a concentração sérica de Metadona. O Citalopram, 
Escitalopram e Sertralina apresentam menor risco. 
Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina: Citalopram; Escitalopram; 
Fluoxetina; Fluvoxamina; Paroxetina; Sertralina. 
 

METADONA X INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA (NÃO-
NUCLEOSÍDEOS) 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Inibidores da Transcriptase Reversa (Não-Nucleosídeos) podem 
aumentar o metabolismo da Metadona, uma vez que a Metadona é metabolizada pela 
CYP3A4 e os Inibidores da Transcriptase Reversa (Não-Nucleosídeos) são indutores 
dessa isoenzina. 
GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 
AÇÃO: Monitorizar a diminuição da concentração sérica e sinais de abstinência da 
Metadona quando iniciar o uso de Inibidores da Transcriptase Reversa (Não-
Nucleosídeos)  ou a dose deste for aumentada. Observar o aumento dos efeitos da 
Metadona quando a terapia com Inibidores da Transcriptase Reversa (Não-
Nucleosídeos) for interrompida ou a dose for diminuída. Podem ser necessários ajustes 
na dosagem de Metadona. 

Inibidores da Transcriptase Reversa (Não-Nucleosídeos): Delavirdina; Efavirenz; 
Nevirapina. 

 
MEXILETINA X INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA 
SEROTONINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina podem diminuir o 
metabolismo da Mexiletina, através de isoenzimas CYP. 
 
GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 
 
AÇÃO: Monitorizar o aumento da concentração sérica/efeitos tóxicos da Mexiletina, 
quando for iniciada uma terapia com um Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina 
ou se sua dose for aumentada, ou a diminuição da concentração sérica/efeitos, quando a 
terapia com Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina for interrompida ou sua dose 
for reduzida. Cogitar evitar o uso de Mexiletina com Fluoxetina, Fluvoxamina ou 
Paroxetina concomitantemente. 
  
Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina: Citalopram; Escitalopram; 
Fluoxetina; Fluvoxamina; Paroxetina; Sertralina. 
 

MODULADORES DA SEROTONINA X MODULADORES DA 
SEROTONINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 
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INTERAÇÃO: Os Moduladores da Serotonina podem aumentar o efeito adverso/tóxico 
de outros Moduladores da Serotonina.  
 
GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Regular / INÍCIO: Rápido (de 12-72 
horas) 
 
AÇÃO: Essa associação aumenta a atividade da serotonina e deve ser feita com grande 
cautela. Deve-se observar o desenvolvimento da Síndrome da serotonina durante tal 
terapia. Os fabricantes de alguns medicamentos contra- indicam a associação devido a 
isso. 
 
Moduladores da Serotonina: Almotriptana; Amitriptilina; Amoxapina; 
Bromocriptina; Buspirona; Cabergolina; Citalopram; Clomipramina; Desipramina; 
Dextrometorfano; Diidroergotamina; Doxepina; Eletriptana; Ergonovina; Ergotamina; 
Erva-de-São-João; Escitalopram; Fenelzina; Fluoxetina; Fluvoxamina; Frovatriptana; 
Imipramina; Isocarboxazida; Lítio; Maprotilina; Mesilatos Ergolóides; 
Metilergonovina; Metisergida; Mirtazapina; Moclobemida; Naratriptana; Nefazodona; 
Nortriptilina; Paroxetina; Pergolida; Petidina; Protriptilina; Rizatriptana; S-
Adenosilmetionina; Sertralina; Sibutramina; Succinato de Sumatriptana; Tramadol; 
Tranilcipromina; Trazodona; Trimipramina; Triptofana; Venlafaxina; Zolmitriptana. 
 

MODULADORES DA SEROTONINA X SIBUTRAMINA 

RISCO X: Evitar a combinação. 
 
INTERAÇÃO: A Sibutramina pode aumentar o efeito da serotonina dos Moduladores 
de Serotonina, o que pode causar a Síndrome da serotonina.  
 
GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Regular 
 
AÇÃO: Deve-se evitar o uso de Sibutramina e outros agonistas da serotonina 
concomitantemente. O fabricante afirma que como a Sibutramina inibe a recaptação de 
serotonina, ela não deve ser utilizada com outros agonistas da serotonina. 
 
Moduladores da Serotonina: Almotriptana; Amitriptilina; Amoxapina; 
Bromocriptina; Buspirona; Cabergolina; Citalopram; Clomipramina; Desipramina; 
Dextrometorfano; Diidroergotamina; Doxepina; Eletriptana; Ergonovina; Ergotamina; 
Erva-de-São-João; Escitalopram; Fenelzina; Fluoxetina; Fluvoxamina; Frovatriptana; 
Imipramina; Isocarboxazida; Lítio; Maprotilina; Mesilatos Ergolóides; 
Metilergonovina; Metisergida; Mirtazapina; Moclobemida; Naratriptana; Nefazodona; 
Nortriptilina; Paroxetina; Pergolida; Petidina; Protriptilina; Rizatriptana; S-
Adenosilmetionina; Sertralina; Sibutramina; Succinato de Sumatriptana; Tramadol; 
Tranilcipromina; Trazodona; Trimipramina; Triptofana; Venlafaxina; Zolmitriptana. 
  

PARACETAMOL X COLESTIRAMINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: A Colestiramina pode diminuir a absorção do Paracetamol. Já quando a 
Colestiramina é administrada 1 hora após o Paracetamol o efeito é mínimo. 
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GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 

AÇÃO: Observar para ver se ocorre a diminuição dos efeitos do Paracetamol quando a 
Colestiramina é administrada concomitantemente. Administrar os medicamentos com 
intervalo de 1 hora pelo menos. 
 

PROPAFENONA X INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA 
SEROTONINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina podem diminuir o 
metabolismo da Propafenona, através de isoenzimas CYP. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 

AÇÃO: Monitorizar o aumento da concentração sérica/efeitos tóxicos da Propafenona, 
quando for iniciada uma terapia com um Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina  
que interaja ou se sua dose for aumentada, ou a diminuição da concentração 
sérica/efeitos, quando a terapia com Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina 
interagente for interrompida ou sua dose for reduzida. O Citalopram, Escitalopram e a 
Sertralina provavelmente afetam menos a Propafenona que a Fluoxetina. 

Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina: Citalopram; Escitalopram; 
Fluoxetina; Paroxetina; Sertralina. Exceção: Fluvoxamina 
 

QUINIDINA X ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS 
RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Antidepressivos Tricíclicos podem aumentar o prolongamento do 
QTc da Quinidina. A Quinidina pode diminuir o metabolismo de Antidepressivos 
Tricíclicos, através de isoenzimas CYP.  

GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Excelente 

AÇÃO: Observar a ocorrência de efeitos tóxicos de Antidepressivos Tricíclicos quando 
for iniciado terapia com Quinidina ou quando a dose for aumentada, ou a diminuição 
dos efeitos quando a terapia com Quinidina for suspensa ou a dose for reduzida. Ambos 
os medicamentos prolongam o intervalo QTc e, por isso, deve-se ter cautela com a 
administração concomitante. 

Antidepressivos Tricíclicos: Amitriptilina; Amoxapina; Clomipramina; Desipramina; 
Doxepina; Imipramina; Nortriptilina; Protriptilina; Trimipramina 
 

QUINIDINA X INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA 
SEROTONINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 
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INTERAÇÃO: Os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina podem diminuir o 
metabolismo da Quinidina, pelas enzimas CYP (inibição da CYP3A4). A Fluvoxamina 
parece ser o único preocupante. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Bom 

AÇÃO: Observar os efeitos tóxicos da Quinidina, quando iniciar o uso de Fluoxetina ou 
Fluvoxamina ou quando a dose for aumentada, ou a diminuição dos efeitos quando a 
dose for diminuida ou interropida. 

Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina: Fluoxetina; Fluvoxamina 
Exceção: Citalopram; Escitalopram; Paroxetina; Sertralina. 
 

SUBSTRATOS DA CYP1A2 X INIBIDORES (FORTES) DA CYP1A2 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Inibidores (Fortes) da CYP1A2 podem diminuir o metabolismo de 
Substratos da CYP1A2. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular 

AÇÃO: Considerar uma alternativa para algum dos medicamentos que interagem para 
evitar a toxicidade do Substrato. As bulas devem ser lidas pois, alguns fabricantes 
contra- indicam especificamente algumas combinações e/ou sugerem ajustes da 
dosagem. Monitorizar o aumento do efeito do Substrato da CYP, com o início do uso do 
Inibidor da CYP ou quando a dose for aumentada, ou a diminuição dos efeitos quando a 
terapia com Inibidor for interrompida ou a dose for reduzida.  

Substratos da CYP1A2: Aminofilina; Betaxolol; Ciclobenzaprina; Citrato de 
Cafeína; Clomipramina; Clozapina; Dacarbazina; Doxepina;  Flutamida; Fluvoxamina; 
Guanabenzo; Mexiletina; Mirtazapina; Pimozida; Propanolol; Ropinirol; Tacrina; 
Teofilina; Tiotixeno; Trifluoperazina. 

Inibidores (Fortes) da CYP1A2: Cetoconazol; Ciprofloxacino; Fluvoxamina; 
Lidocaína; Lomefloxacino; Metoxisaleno; Mexiletina; Norfloxacino; Ofloxacino; 
Primaquina; Tiabendazol. 

 

SUBSTRATOS DA CYP3A4 X INIBIDORES (FORTES) DA CYP3A4 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 

INTERAÇÃO: Os Inibidores (Fortes) da CYP3A4 podem diminuir o metabolismo de 
Substratos da CYP3A4. 
 
GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular 
 
AÇÃO: Considerar uma alternativa terapêutica a um dos medicamentos que interagem 
para evitar a toxicidade do Substrato. Alguns fabricantes contra- indicam a combinação, 
outros recomendam ajustes adequados. É necessários consultar as bulas dos 
medicamentos. Deve-se monitorizar o aumento dos efeitos dos Substratos quando 
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iniciar o uso de Inibidor da CYP ou se sua dose for aumentada, ou a redução dos efeitos 
quando o uso de Inibidor da CYP for interrompido ou a dose for reduzida. 
 
Substratos da CYP3A4: Alfentanila; Alfuzosina; Alprazolam; Anlodipino; 
Aprepitanto; Aripiprazol; Atazanavir; Atorvastatina; Benzfetamina; Bisoprolol; 
Bortezomibe; Bosentana; Bromazepam; Bromocriptina; Buprenorfina; Buspirona; 
Bussulfano; Carbamazepina; Cerivastatina; Cetamina; Ciclosporina; Cisaprida; 
Citalopram; Claritromicina; Clobazam; Clonazepam; Clorazepato; Clordiazepóxido; 
Clorfeniramina; Cloridrato de Levometadona; Cocaína; Colchicina; Dantroleno; 
Dapsona; Diazepam; Digitoxina; Diidroergotamina; Diltiazem; Dinitrato de 
Isossorbida; Disopiramida; Docetaxel; Doxepina; Doxorrubicina; Eletriptana; 
Eplerenona; Ergonovina; Ergotamina; Eritromicina; Escitalopram; Espiramicina; 
Etossuximida; Etoposídeo; Felbamato; Felodipino; Fenciclinidina; Fentanila; 
Flurazepam; Flutamida; Fulvestranto; Gefitinibe; Halofantrina; Haloperidol; 
Ifosfamida; Imatinibe; Irinotecana; Lidocaína; Lovastatina; Mefloquina; Mesilatos 
Ergolóides; Metadona; Metilergonovina; Metisergida; Midazolam; Mirtazapina; 
Modafinila; Moricizina; Nateglinida; Nefazodona; Nicardipino; Nifedipino; 
Nimodipino; Nisoldipino; Nitrendipino; Paclitaxel; Pergolida; Pimozida; Pioglitazona; 
Quetiapina; Quinidina; Repaglinida; Sertralina; Sibutramina; Sildenafila; Sinvastatina; 
Sirolimo; Sufentanila; Tacrolimo; Tadalafila; Tamoxifeno; Tansulosina; Telitromicina; 
Teniposídeo; Teofilina; Tiagabina; Tolterodina; Trazodona; Triazolam; Trimipramina; 
Vardenafila; Venlafaxina; Verapamil; Vimblastina; Vincristina; Vinorelbina; Zolpidem; 
Zonisamida; Zopiclona. 
 
Os Inibidores (Fortes) da CYP3A4: Amprenavir; Atazanavir; Cerivastatina; 
Cetoconazol; Claritromicina; Diclofenaco; Doxiciclina; Fosamprenavir; Imatinibe; 
Indinavir; Isoniazida; Itraconazol; Miconazol; Nefazodona; Nelfinavir; Nicardipino; 
Propofol; Quinidina; Ritonavir; Telitromicina. 
 
 
SUBSTRATOS DA CYP2D6 (PRÓ-FÁRMACOS) X INIBIDORES (FORTES) 
DA CYP2D6 
 
RISCO D: Considerar a modificação da terapia 
 
INTERAÇÃO: Os Inibidores (Fortes) da CYP2D6 podem diminuir o efeito terapêutico 
de Substratos da CYP2D6 (Pró-fármacos) 
 
GRAVIDADE: Moderada / Confiabilidade: Regular 
 
AÇÃO: Monitorizar a alteração, provavelmente diminuição, dos efeitos terapêuticos dos 
Substratos (Pró-fármacos). Monitorizar os efeitos tóxicos dos pró-fármacos. Existe uma 
pequena porcentagem da população, que são os denominados "maus metabolizadores", 
que a eficácia dos substratos é mínima na presença ou ausência do fármaco inibidor. 
Isso ocorre pois, nessas pessoas, a atividade da CYP2D6 é bastante reduzida ou ausente. 
  
Substratos da CYP2D6 (Pró-fármacos): Codeína; Diidrocodeína; Hidrocodona; 
Oxicodona; Tramadol. 
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Inibidores (Fortes) da CYP2D6: Clorpromazina; Cocaína; Delavirdina; Fluoxetina; 
Miconazol; Paroxetina; Pergolida; Quinidina, Quinina; Ritonavir; Ropinirol; 
Terbinafina.  

 
SUBSTRATOS DA CYP2D6 X INIBIDORES (FORTES) DA CYP2D6 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia 
 
INTERAÇÃO: Os Inibidores (Fortes) da CYP2D6 podem diminuir o metabolismo de 
Substratos da CYP2D6. 
 
GRAVIDADE: Moderada / Confiabilidade: Regular 
 
AÇÃO: Considerar uma alternativa para um dos interagentes para evitar a toxicidade do 
Substrato. Ler a bula dos medicamentos, algumas combinações são especificamente 
contra- indicadas pelos fabricantes e em outros casos, ajustes de doses são oferecidos. 
Monitorizar o aumento do efeito dos Substratos, quando se iniciar o uso de Inibidores 
(Fortes) da CYP ou quando sua dose for aumentada, ou a diminuição dos efeitos, 
quando o Inibidor da CYP for interrompido ou sua dose for reduzida. 
 
Substratos da CYP2D6: Amitriptilina; Amoxapina; Aripiprazol; Atomoxetina; 
Betaxolol; Captopril; Carvedilol; Clomipramina; Cloroquina; Clorpromazina; 
Desipramina; Dextroanfetamina; Dextrometorfano; Doxepina; Doxorrubicina; 
Flecainida; Flufenazina; Fluoxetina; Fluvoxamina; Haloperidol; Imipramida; Labetalol; 
Lidocaína; Lomustina; Maprotilina; Metanfetamina; Metilfenidato; Metoprolol; 
Mexiletina; Mirtazapina; Moclobemida; Nefazodona; Nortriptilina; Paroxetina; 
Perfenazina; Pindolol; Procainamida; Prometazina; Propafenona; Propranolol; 
Risperidona; Ritonavir; Tamoxifeno; Tansulosina; Timolol; Tioridazina; Tolterodina; 
Trimipramina; Venlafaxina; Zuclopentixol.   
 
Inibidores (Fortes) da CYP2D6: Clorpromazina; Cocaína; Delavirdina; Fluoxetina; 
Miconazol; Paroxetina; Pergolida; Quinidina, Quinina; Ritonavir; Ropinirol; 
Terbinafina.  
 

SUBSTRATOS DA CYP2C8/9 X INIBIDORES (FORTES) DA CYP2C8/9 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia 

INTERAÇÃO: Os Inibidores (Fortes) da CYP2C8/9 podem diminuir o metabolismo de 
Substratos da CYP2C8/9. 

GRAVIDADE: Moderada / CONFIABILIDADE: Regular 

AÇÃO: Cogitar uma alternativa para um dos medicamentos interagentes para evitar a 
toxicidade do Substrato. As bulas devem ser lidas pois, alguns fabricantes contra-
indicam especificamente algumas combinações e/ou sugerem ajustes da dosagem. 
Monitorizar o aumento dos efeitos do Substrato da CYP, quando for iniciada uma 
terapia com um Inibidor da CYP ou se sua dose for aumentada, ou a diminuição dos 
efeitos, quando a terapia com Inibidor da CYP for interrompida ou sua dose for 
reduzida. 
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Substratos da CYP2C8/9: Amiodarona; Bosentana; Carvedilol; Cetamina; Dicumarol; 
Fenitoína; Fluoxetina; Fosfenitoína; Glimepirida; Glipizida; Ifosfamida; Mestranol; 
Nateglinida; Paclitaxel; Pioglitazona; Propofol; Rosiglitazona; Seleginina; Sertralina; 
Tamoxifeno; Tolbutamida; Varfarina; Zopiclona. 

Inibidores (Fortes) da CYP2C8/9: Ácido Mefenâmico; Cetoconazol; Delavirdina; 
Fluconazol; Flurbiprofeno; Genfibrozila; Ibuprofeno; Indometacina; Miconazol; 
Nicardipino; Pioglitazona; Piroxicam; Sulfadiazina; Sulfisoxazol; Tolbutamida. 

 
TIORIDAZINA X AGENTES PROLONGADORES DO QTc 

RISCO X: Evitar a combinação. 
INTERAÇÃO: Os Agentes Prolongadores do QTc podem aumentar o efeito 
prolongador do QTc da Tioridazina. 

GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Regular 
AÇÃO: O uso de Tioridazina e agentes que prolongam do intervalo QTc é contra-
indicado, segundo o fabricante. 
Agentes Prolongadores do QTc: Abarelix; Amiodarona; Amitriptilina; Bepridil; 
Bretílio; Cisaprida; Claritromicina; Cloridrato de Levometadona; Clorpromazina; 
Clorprotixeno; Disopiramida; Dofetilida; Domperidona; Droperidol; Eritromicina; 
Esparfloxacino; Flecainida; Fluoxetina; Flupentixol; Foscarnete Sódico; Gatifloxacino; 
Halofantrina; Haloperidol; Ibutulida; Imipramina; Indapamida; Isradipino; 
Levofloxacino; Loxapina; Mesoridazina; Moxifloxacino; Octreotida; Pentamidina; 
Pimozida; Procainamida; Quetiapina; Quinidina; Sotalol; Telitromicina; Tioridazina; 
Tiotixeno; Tizanidina; Triflupromazina; Trióxido de Arsênico; Voriconazol; 
Ziprasidona; Zuclopentixol. 
 

TRAMADOL X ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia. 
 
INTERAÇÃO: Os Antidepressivos Tricíclicos podem aumentar o efeito neuroexitante 
e/ou de potencialização de crises convulsivas do Tramadol. 
 
GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Ruim 
 
AÇÃO: Saber do aumento de risco de crises convulsivas em pacientes que fazem uso de 
Tramadol e Antidepressivos Tricíclicos. 
 
Antidepressivos Tricíclicos: Amitriptilina; Amoxapina; Clomipramina; Desipramina; 
Doxepina; Imipramina; Nortriptilina; Protriptilina; Trimipramina.  

 
TRAMADOL X CICLOBENZAPRINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia 
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INTERAÇÃO: A Ciclobenzaprina pode aumentar o efeito neuroexitante e/ou de 
potencialização de crises convulsivas do Tramadol. 
 
GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Ruim 
 
AÇÃO: Saber do maior risco de crises convulsivas em pacientes que fazem uso 
concomitante de Tramadol e Ciclobenzaprina. 
 

TRAMADOL X INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA 
SEROTONINA 

RISCO D: Considerar a modificação da terapia 
 
INTERAÇÃO: Os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina podem aumentar o 
efeito  neuroexitante e/ou de potencialização de crises convulsivas do Tramadol. O 
Tramadol pode aumentar o efeito serotonérgico de Inibidores Seletivos da Recaptação 
da Serotonina (Síndrome da serotonina). 
 
GRAVIDADE: Maior / CONFIABILIDADE: Regular 
 
AÇÃO: Observar evidências da Síndrome de serotonina em pacientes usando esses 
medicamentos concomitantemente ou ainda quando a dosagem de um deles for 
aumentada. Saber do maior risco de crises convulsivas em pacientes em uso 
concomitante desses medicamentos. 
 
Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina: Citalopram; Escitalopram; 
Fluoxetina; Fluvoxamina; Paroxetina; Sertralina. 
 

OUTROS MEDICAMENTOS 

BACLOFENO 

Nenhuma interação de risco D ou X foi encontrada na referência. 
 

DIPIRONA 

Medicamento ausente na referência. 

 
GABAPENTINA 

Nenhuma interação de risco D ou X foi encontrada na referência. 
 

PREGABALINA 

Medicamento ausente na referência. 
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Este material foi elaborado com base em tópicos do livro Interações Medicamentosas. 
Um Guia Completo dos Substratos, Indutores e Inibidores de Enzimas do Citocromo 
P450. O Novo Padrão de Interações Medicamentosas e Fitoterápicas / Editor Sênior: 
Kenneth A. Bachman...[et al] - 2ª Edição. Barueri, SP: Manole , 2006. 887 p. 

Título original: Drug Interactions Handbook. Lexi-Comp. 
ISBN 85-204-2270-5 
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O QUE SÃO MEDICAMENTOS? 
Medicamentos são produtos especiais elaborados 

com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar 

doenças ou aliviar seus sintomas. 

 
 

COMO TOMAR OS MEDICAMENTOS? 

• Tomar com 1 copo de água 
(aproximadamente 200ml).  

 
• Respeitar os horários conforme prescrição 

médica.  

 
 

• Buscar orientação médica e farmacêutica para 
saber se o seu medicamento deve ser 

administrado com ou sem alimento.  

 

                              
                        

 

QUAIS OS CUIDADOS QUE DEVO TER COM OS 
MEDICAMENTOS? 

• Armazenar o medicamento de forma que ele 

fique protegido da luz direta, do calor e da 

umidade. Locais quentes como a cozinha, e 

úmidos como o banheiro não são adequados.  

. 

• Conservar o medicamento na embalagem 

original.  

• Não reaproveitar frascos usados de 

medicamentos para colocar outros líquidos 

e/ou outros medicamentos. Pode causar 

intoxicação. 

• Armazenar os medicamentos longe do 

alcance de crianças e na temperatura 

recomendada pelo fabricante (indicada na 

bula e/ou rótulo).  

 
 

 

AO SE CONSULTAR COM SEU MÉDICO: 

• Informar sempre todos os medicamentos que 

você estiver usando. 

• Relatar se tem alergia a algum medicamento.  

• Obter informações de forma clara e completa 

sobre a doença ou problema que está sendo 

tratado. 

• Entender como, quando e durante quanto 

tempo deve ser utilizado o medicamento 

indicado na receita médica. 

 
• Perguntar se o medicamento pode ser 

tomado junto com outros medicamentos ou 

alimentos.  

• Informar em caso de gravidez ou 

amamentação. 

            EVITE SAIR DA CONSULTA COM DÚVIDAS! 

 
PARA A SUA SEGURANÇA: 

• Nunca utilize medicamentos indicados por 

amigos, parentes e vizinhos. 

• O uso de álcool durante o período de 

tratamento deve ser evitado.  

 



• Não misture medicamentos sem a devida 

orientação, pois pode causar o surgimento de 

efeitos indesejados. 

 
 

• Procure orientação médica antes de 

interromper o tratamento.  

QUANDO NÃO DEVO USAR O MEDICAMENTO? 

• Quando o prazo de validade estiver vencido.  

• Quando a embalagem estiver danificada, sem 

rótulo ou sem bula. 

 
 

MEDICAMENTOS À BASE DE PLANTAS 
Muitas plantas medicinais são usadas como remédios 

para auxiliar nos problemas de saúde, normalmente 

na forma de chás, e seu uso deverá ser informado.  
 

 
 

Lembre-se: nem tudo que é natural, não faz mal à 

saúde! 

 

NO DIA DA INTERNAÇÃO NO INTO: 

• Trazer os medicamentos que estiver fazendo 

uso regularmente e, se possível, as receitas 

médicas. 

• Informar se tem alergia.  

• Verificar se os medicamentos trazidos estão 

com identificação clara, dentro do prazo de 

validade e na temperatura adequada para 

armazenamento.  
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ORIENTAÇÕES FARMACÊUTICAS 

AO PACIENTE 
 

CONHECENDO UM POUCO SOBRE OS 
MEDICAMENTOS 
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