PROPOSTA DE LISTA NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS
PRODUTO

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO
FORMAS FARMACÊUTICAS E DOSAGENS

1. Medicamentos usados em anestesia
1.1 Anestésicos gerais e oxigénio
éter anestésico
inalação
halotano
inalação
ketamina
solução injectável, 50 mg (cloridrato)/ml em
frasco de 10 ml
oxigénio
inalação (gás para uso medico)
protóxido de azoto
inalação
tiopental
pó para inj. 0,5g, 1.0g (sal de sódio)
em ampola
1.2 Anestésicos locais
bupivacaína
solução injectável, 0.25%, 0.5% (cloridrato)
injecção para raquianestesia, 0.5% (cloridrato) em ampola de 4ml, para misturar com
uma solução de glicose a 7.5%
lidocaína
injecção, 1%, 2% (cloridrato) em frasco
injecção, 1%, 2% (cloridrato) + epinefrina
1:200 000 em amp.
injecção para raquianestesia, 5% (cloridrato)
em ampola de 2ml, para misturar com uma
solução de glicose a 7,5%
formas tópicas, 2-4% (cloridrato)
em tubos para uso dentário, 2% (cloridrato) +
epinefrina 1:80 000
1.3 Relaxantes musculares/Inibidores da colinesterase
cloreto de alcuronio
inj. 5 mg/ml
brometo de neostigmina
inj. 2.5 mg/ml
brometo de pancuronio
inj. 2 mg/ml
cloreto de suxametónio
inj. 50 mg/ml
cloreto de tubocurarine
inj. 10 mg/ml
brometo de vecurónio
pó para inj. 10 mg
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1.4 Fármacos usados na medicação pre-operatória
atropina
inj. 1 mg (sulfato) em ampola de 1 ml
diazepam
inj. 5 mg/ml em ampola de 2ml
morfina
inj. 10 mg (sulfato ou cloridrato) em ampola
de 1 ml
prometazina
solução bebível ou xarope, 5 mg (cloridrato)/
/5 ml
2. Analgésicos e antipiréticos
acetilsalicilato de lisina
inj., 900 mg/ampola
ácido acetilsalicílico
comprimido, 100 - 500 mg
paracetamol
comprimido, 100 - 500 mg
supositório 100 mg
xarope, 125 mg/5 ml
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3. Anti-inflamatórios e anti-gotosos
3.1 Anti-inflamatórios não esteroides
diclofenac
diclofenac de sódio
ibuprofen
indometacina
3.2 Antigotosos
alopurinol
colchicina
4. Analgésicos estupefacientes
codeína
morfina

fentanil
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inj. 25 mg/ml
comprimido 25 mg
comprimido 200 mg, 400 mg
capsula ou comprimido 25 mg
supositório 100 mg
comprimido 100 mg
comprimido 0.5 mg
comprimido 30 mg (fosfato)
inj. 10 mg (sulfato ou cloridrato) em ampola
de 1 ml
solução bebível 10 mg (sulfato ou cloridrato)/
/5 ml
comprimido 10 mg (sulfato)
inj. 0.5 mg/ml
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petidina

inj. 50 mg (cloridrato) em ampola de 1 ml
comprimido, 50 mg, 100 mg (cloridrato)
5. Antialérgicos e medicamentos usados no tratamento da anafilaxia
clorfenamina
comprimido, 4mg (hidrogenomaleato)
inj. 10 mg (hidrogenomaleato) em ampola de
1 ml
epinefrina
inj. 1 mg (cloridrato) em ampola de 1 ml
hidrocortisona
pó para inj. 100 mg (succinato de sódio)
prednisolona
comprimido, 5 mg
dexametasona
comprimido, 0.5 mg, 4 mg
inj. 4 mg (fosfato de sódio)
em ampola de 1 ml
5. Antídotos e outras substâncias utilizadas no tratamento das intoxicações
5.1 Antídotos gerais
carvão activado
pó
ipecacuanha
xarope, contendo 0.14 de alcalóides de
ipecacuanha, teor calculado em emetina
5.2 Antídotos específicos
atropina
inj. 1 mg (sulfato) em ampola de 1 ml
cloreto de metiltioninium (ainj. 10 mg/ml em ampola de 10 ml
zul de metileno)
deferroxamina
pó para inj. 500 mg (mesilato)
dimercaprol
inj. em excipiente oleoso, 50 mg/ml em ampola de 2 ml
edetato de cálcio e sódio
inj. 200 mg/ml em ampola de 5 ml
hexacianoferrato (II) de pópó para administração oral
tassio e de ferro (III), dihidrato (azul da Prussia)
metionina
comprimido 250 mg (racemate)
naloxona
inj. 0.4 mg/ml (cloridrato) em ampola de 1 ml
penicilamina
capsula ou comprimido 250 mg
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fisostigmina
sulfato de protamina
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inj. 1 mg/ml
inj. 50 mg/5 ml
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nitrito de sódio
tiosulfato de sódio
6. Antiepiléticos
carbamazepina
diazepam
etosuximida
fenobarbital
fenitoína

ácido valproico
6. Anti-infecciosos
6.1 Antibacterianos
6.1.1 Penicilinas
amoxicilina

ampicilina
benzatina benzilpenicilina
benzilpenicilina

cloxacilina

fenoximetilpenicilina

inj. 30 mg/ml em ampola de 10 ml
inj. 250 mg/ml em ampola de 50 ml
comprimido com ranhura, 100 mg, 200 mg
inj. 5 mg/ml em ampola de 2 ml (via intravenosa ou rectal)
capsula 250 mg
xarope 250 mg/5 ml
comprimido 15 - 100 mg
solução bebível 15 mg/5 ml
capsula ou comprimido, 25 mg, 100 mg, (sal
de sódio)
inj. 50 mg (sal de sódio)/ml em amp. de 5 ml
comprimido gastro-resistente, 200 mg,
500 mg, (sal de sódio)

capsula ou comprimido 250 mg, 500 mg (anidro)
pó para suspensão oral, 125 mg (anidro)/5 ml
pó para inj. 500 mg (sal de sódio)
pó para inj., 1.44 g de benzilpenicilina ( = 2.4
milhões de U.I.) em amp. de 5 ml
pó para injecção
600 mg ( = 1 milhão U.I.)
3 g ( = 5 milhões U.I.)
(sal de sódio ou de potássio)
capsula, 500 mg (sal de sódio)
pó para suspensão oral, 125 mg (sal de sódio)/
/5 ml
pó para injecção, 500 mg (sal de sódio)
comprimido 250 mg, 500 mg, (sal de potássio)
pó para suspensão oral, 250 mg (sal de potássio)/5 ml

piperacilina
procaina benzilpenicilina

6.1.2 Outros antibacterianos
acido nalidixico
ceftriaxona
cefazolina
cloranfenicol

ciprofloxacina
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clindamicina

cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprim)
doxiciclina
eritromicina

espectinomicina
gentamicina
kanamicina
metronidazol

neomicina
nitrofurantoína
norfloxacina

pó para injecção, 1 g, 2 g (sal de sódio)
pó para injecção
1 g ( = 1 milhão U.I.)
3 g ( = 3 milhões U.I.)
comprimido, 250 mg, 500 mg
inj. 500 mg (sal sodico)
inj. 1 g (sal sodico)
capsula, 250 mg
suspensão oral, 150 mg (sal de palmitato)/5 ml
pó para inj., 1 g, (succinato de sódio)
comprimido, 250 mg (cloridrato)
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capsula 150 mg
pó para suspensão oral 75 mg/5 ml
inj. 150 mg (fosfato)/ml
comprimido 100 mg + 20 mg, 400 mg + 80 mg
suspensão oral 200 mg + 40 mg/5 ml
capsula ou comprimido, 100 mg (hiclato)
capsula ou comprimido, 250 mg (estearato ou
etilsuccinato)
pó para suspensão oral, 125 mg (estearato ou
etilsuccinato)
pó para inj., 500 mg (lactobionato)
pó para inj., 2 g (cloridrato)
inj., 10 mg, 40 mg (sulfato)/ml em amp. de 2 ml
inj., 500 mg, 1 g (sulfato)
comprimido, 200 mg, 250 mg, 500 mg
inj., 500 mg em frasco de 100 ml
supositório, 500 mg, 1 g
suspensão oral, 200 mg (benzoato)/5 ml
capsula, 500 mg (sulfato)
comprimido, 50 mg, 100 mg
comprimido, 400 mg
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tetraciclina
trimetoprim
6.1.3 Tuberculostáticos
estreptomicina
etambutol
isoniazida
pirazinamida
rifampicina
rifampicina + isoniazida
tioacetazona + isoniazida
6.1.4 Leprostáticos
clofazimina
dapsona
rifampicina
6.2 Antifungicos
anfotericina B
flucitosina
griseofulvina
ketaconazole
nistatina
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6.3 Antiprotozoarios
6.3.1 Amebicidas e Antigiardiases
diloxanida
metronidazol

capsula ou comprimido, 250 mg (cloridrato)
comprimido, 100 mg, 200 mg
pó para inj., 1 g (sulfato)
comprimido, 400 mg (cloridrato) com ranhura
comprimido, 100 - 300 mg
suspensão oral 50 mg/5 ml
comprimido, 500 mg
capsula ou comprimido, 150 mg, 300 mg
suspensão oral 100 mg/5 ml
comprimido, 150 mg + 100 mg, 300 mg + 150
mg
comprimido, 50 mg + 100 mg, 150 mg + 300
mg
capsula, 50 mg, 100 mg
comprimido, 50 mg, 100 mg
capsula ou comprimido, 150 mg, 300 mg
pó para inj., 50 mg
capsula 250 mg
solução para perfusão, 2.5 g em 250 ml
capsula ou comprimido, 125 mg, 250 mg
comprimido 200 mg
suspensão oral, 100 mg/5 ml
comprimido, 100 000, 500 000 U.I.
pastilha, 100 000 U.I.
comprimido vaginal, 100 000 U.I.
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comprimido, 500 mg (fluorato)
comprimido, 200 - 500 mg
inj., 500 mg em frasco de 100 ml
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cloroquina
tinidazol
6.3.2 Antipaludicos
cloroquina

mefloquina
primaquina
proguanil
quinino
sulfadoxina + pirimetamina
doxiciclina
6.3.3 Tripanocidas
melarsoprol
pentamidina
suramina sodica
eflornitina
6.4 Anti-helminticos
6.4.1 Anti-helminticos intestinais
albendazol
mebendazol
niclosamida
piperazina

praziquantel
pirantel
6.4.2 Antifilarias
dietilcarbamazina
ivermectina
suramina sodica

suspensão oral, 200 mg (benzoato)/5 ml
comprimido, 100 mg, 150 mg (fosfato ou sulfato)
comprimido, 500 mg
comprimido, 100 mg, 150 mg (fosfato ou sulfato)
xarope, 50 mg (fosfato ou sulfato)/5 ml
injecção, 40 mg (cloridrato, fosfato ou sulfato)/
/ml em ampola de 5 ml
comprimido, 250 mg (cloridrato)
comprimido, 7.5 mg, 15 mg (difosfato)
comprimido, 100 mg (cloridrato)
comprimido, 300 mg (bissulfato ou sulfato)
inj. 300 mg (dicloridrato)/ml em ampola de 2 ml
comprimido, 500 mg + 25 mg
capsula ou comprimido, 100 mg (hiclato)
inj., solução a 3.6%
pó para inj., 200 mg (isetionato)
pó para inj., 1 g
inj., 200 mg (cloridrato)/ml em frasco de 100 ml

comprimido, 200 mg
comprimido, 100 mg
comprimido, 500 mg
comprimido, 500 mg de hidrato (citrato ou adipato)
solução bebível ou xarope (citrato) correspondendo a 500 mg de hidrato/5 ml
comprimido, 150 mg, 600 mg
comprimido, 250 mg (embonato)/ml
comprimido, 50 mg (dihidrogenocitrato)
comprimido divisível, 6 mg
pó para inj., 1 g

6.4.3 Schistosomicidas
metrifonato
oxamniquina

comprimido, 100 mg
capsula, 250 mg
xarope, 250 mg/5 ml
praziquantel
comprimido, 600 mg
6.5 Anti-infecciosos tópicos orais/vaginais
clotrimazol
comprimido vaginal, 100 mg
creme vaginal, 1%
metronidazol
comprimido ou óvulo, 500 mg
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nistatina
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óvulo 100 000 unidades
pastilha 100 000 unidades
suspensão 100 000 unidades/ml
solução a 0.5%

violeta de genciana
6.6 Repelentes de insectos
dietiltoluamida
solução tópica, 50%, 75%
7 Medicamentos utilizados no tratamento da enxaqueca
acido acetilsalicilico
comprimido, 300 - 500 mg
ergotamina
comprimido, 2 mg (tartrato)
paracetamol
comprimido, 300 - 500 mg
propranolol
comprimido, 20 mg, 40 mg (cloridrato)
8 Citostaticos e imunodepressores
8.1 Imunodepressores
azatioprina
comprimido, 50 mg
pó para inj., 100 mg (sal de sódio)
ciclosporina
capsula, 25 mg
concentrado para solução injectável, 50 mg/ml
em ampola de 1 ml
8.2 Citostaticos
asparaginase
pó para inj., 10 000 U.I.
bleomicina
pó para inj., 15 mg (sulfato)
clormetina
pó para inj., 10 mg (cloridrato)
cisplatina
pó para inj., 10 mg, 50 mg
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ciclofosfamida

comprimido, 25 mg
pó para inj., 500 mg
citarabina
pó para inj., 100 mg
dacarbazina
pó para inj., 100 mg
dactinomicina
pó para inj., 0.5 mg
doxorubicina
pó para inj., 10 mg, 50 mg (cloridrato)
etoposido
capsula, 100 mg
inj., 20 mg/ml em ampola de 5 ml
fluorouracil
inj., 50 mg/ml em ampola de 5 ml
levamisol
comprimido, 50 mg (cloridrato)
mercaptopurina
comprimido, 50 mg
metotrexato
comprimido, 2.5 mg (sal de sódio)
pó para inj., 50 mg (sal de sódio)
procarbazina
capsula, 50 mg (cloridrato)
vinblastina
pó para inj., 10 mg (sulfato)
vincristina
pó para inj., 1 mg, 5 mg (sulfato)
9 Medicamentos com acção sobre o sangue
9.1 Antianemicos
acido folico
comprimido, 1 mg, 5 mg
inj., 1 mg (sal de sódio) em ampola de 1 ml
hidroxocobalamina (vitamina
inj., 1 mg em ampola de 1 ml
B 12)
sal ferroso
comprimido, equivalente a 60 mg de ferro
xarope, (12 mg de ferro/5 ml)
sal ferroso + acido folico
comprimido, 60 mg + 0.25 mg
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dextrano-ferro
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inj., equivalente a 50 mg ferro/ml em ampola de
2 ml
9.2 Anticoagulantes e antagonistas, fibrinoliticos
desmopressina
inj., 0.4 mg (acetato)/ml em ampola de 1 ml
estreptokinase
inj., 100 000 U.I.
nasal, 0.1 mg (acetato)/dose
heparina sodica
inj., 1 000 U.I./ml, 5 000 U.I./ml, 20 000 U.I./ml
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fitomenadiona (vitamina K)
sulfato de protamina
warfarina
9.3 Antifibrinolitico
acido tranexamico

em ampola de 1 ml
comprimido, 10 mg
inj., 10 mg/ml em ampola de 5 ml
inj., 10 mg/ml em ampola de 5 ml
comprimido, 1 mg, 2 mg, 5 mg (sal de sódio)

comprimido 500 mg
inj., 100 mg/ml
10 Derivados do sangue e substitutos do plasma
10.1 Substitutos do plasma
dextrano 70
solução inj., 6%
poligelina (gelatina)
solução inj., 3.5%
10.2 Fracções plasmaticas para usos específicos
albumina humana
solução injectável a 5%, 25%
factor VIII (concentrado)
seco
complexo de factor IX (conseco
centrado dos factores de
coagulação II, VII, IX, X)
crioprecipitado
infusão
plasma, fresco congelado)
infusão
11 Medicamentos com acção sobre o sistema cardiovascular
11.1 Antianginosos
atenolol
comprimido, 50 mg, 100 mg
dinitrato de isossorbido
comprimido (sublingual), 5 mg
nifedipina
capsula, 10 mg
nitroglicerina
comprimido (sublingual) 0.25 mg, 0.5 mg
propranolol
comprimido, 10 mg, 40 mg (cloridrato)
inj., 1 mg (cloridrato) em ampola de 1 ml
verapamil
comprimido, 40 mg, 80 mg (cloridrato)
11.2 Antiarritmicos
atenolol
comprimido, 50 mg, 100 mg
isoprenalina
inj., 1 mg (cloridrato)/ml
lidocaina
inj., 20 mg (cloridrato)/ml em ampola de 5 ml
procainamida
comprimido, 250 mg, 500 mg (cloridrato)
propranolol
comprimido, 10 mg, 40 mg (cloridrato)

inj., 1 mg (cloridrato) em ampola de 1 ml
comprimido, 200 mg (sulfato)
comprimido, 40 mg, 80 mg (cloridrato)
inj., 2.5 mg (cloridrato) em ampola de 2 ml

quinidina
verapamil
11.3 Anti-hipertensores
atenolol
captopril
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hidralazina
hidroclorotiazida
metildopa
nifedipina
nitroprussiato de sódio
propranolol
reserpina
11.4 Glicosidos cardíacos
digoxina

digitoxina
11.5 Diuréticos
amiloride
furosemida

comprimido, 50 mg, 100 mg
comprimido divisível, 25 mg
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comprimido, 25 mg, 50 mg (cloridrato)
pó para inj., 20 mg (cloridrato)
comprimido divisível, 25 mg
comprimido, 250 mg
capsula ou comprimido, 10 mg
pó para inj., (perfusão), 50 mg em ampola
comprimido, 40 mg, 80 mg (cloridrato)
comprimido, 0.1 mg, 0.25 mg
inj., 1 mg em ampola de 1 ml
comprimido, 0,0625 mg, 0,25 mg
solução bebível, 0,05 mg/ml
inj., 0,25 mg em ampola de 1 ml
comprimido, 0,05 mg, 0,1 mg
inj., 0,2 mg em ampola de 1 ml

comprimido, 5 mg (cloridrato)
comprimido, 40 mg
inj., 10 mg/ml em ampola de 2 ml
hidroclorotiazida
comprimido, 25 mg, 50 mg
manitol
solução inj., 10%, 20%
espironolactona
comprimido, 25 mg
11.6 Medicamentos contra o choque vascular
adrenalina
inj., (1:1000) 1 mg/ml
dobutamina
inj., 12.5 mg/ml
dopamina
inj., 40 mg (cloridrato)/ml em ampola de 5 ml
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efedrina
hidrocortisona
isoprenalina

inj., 30 mg/ml
inj., 100 mg
comprimido, 30 mg
inj., 0,2 mg/ml
inj., 2 mg/ml

noradrenalina
11.7 Antitromboticos
acido acetilsalicilico
comprimido, 100 mg
estreptoquinase
pó para inj., 100 000 U.I., 750 000 U.I.
11.8 Agentes esclerosantes
oleato de etalonamina
inj., 5%
12. Medicamentos com acção sobre o sistema nervoso central
12.1 Anticonvulsivantes
carbamazepina
comprimido divisível, 200 mg
diazepam
inj., 5mg/ml
etosuximida
capsula ou comprimido, 250 mg
fenobarbital
comprimido, 30 mg
solução bebível 15 mg/5 ml
inj., 200 mg/ml
fenitoina sodica
capsula ou comprimido divisível, 100 mg
xarope 30 mg/5 ml
inj., 50 mg/ml
valproato
comprimido gastroresistente, 200 mg, (sal de
sódio)
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12.2 Psicofarmacos
amitriptilina
clorpromazina

flufenazina
haloperidol
imipramina
litio
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comprimido, 25 mg
comprimido 25 mg, 100 mg
xarope, 50 mg/5 ml
inj., 25 mg/ml
inj., 25 mg/ml, (de decanoato)
comprimido, 1.5 mg, 5 mg
inj., 5 mg/ml
comprimido, 50 mg
capsula ou comprimido, 500 mg (de carbonato)
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sulpirida
tioridazina
trifluoperazina
12.3 Sedativos/hipnóticos
clordiazepóxido
diazepam

hidrato cloral
nitrazepam
oxazepam
paraldeido
12.4 Antiparkinsonicos
biperideno

capsula ou comprimido divisível, 200 mg
comprimido, 25 mg, 100 mg
comprimido, 1 mg, 5 mg
comprimido, 10 mg
comprimido divisível, 2 mg, 5 mg
inj., 5 mg/ml
microenema, 5 mg, 10 mg
capsula ou comprimido, 250 mg, 500 mg
comprimido, 5 mg
cápsula, comprimido, 10 mg, 15 mg, 30 mg
inj., 10 ml

comprimido, 2 mg (cloridrato)
inj., 5 mg (lactato) em ampola de 1 ml
bromocriptina
comprimido divisível, 1 mg
levodopa + carbidopa
comprimido, 100 mg + 10 mg, 250 mg + 25 mg
12.5 Medicamentos usados em situações de espasmo e espasticas
baclofeno
comprimido divisível, 10 mg
12.6 Farmacos para a miastenia gravis
edrofonio
inj., 10 mg/ml (cloreto)
piridostigmina
comprimido, 60 mg
13. Medicamentos utilizados em dermatologia
13.1 Antibacterianos
neomicina + bacitracina
pomada, 5 mg de sulfato de neomicina + 500
U.I. de bacitracina zinco/g
sulfadiazina argêntica
creme, 1% em recipiente de 500 g
violeta de genciana
solução aquosa, 0.5%
solução alcoólica 0.5%
13.2 Antifúngicos
ácido benzoico + ácido salipomada ou creme, 6% + 3%
cílico
clotrimazol
creme ou solução, 1%
miconazol
creme, 2% (nitrato)
sulfureto de selénio
suspensão à base de detergente, 2% (shampô)

tiosulfato de sódio
solução, 15%
violeta de genciana
solução 0.5%
zinco undecanoato
pó a 10%
13.3 Anti-inflamatorios e antipruriginosos
betametasona
creme 0.1%
pomada 0.1%
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loção de calamina
13.4 Adstringentes
diacetato de alumínio
13.5 Agentes de protecção solar
ácido p-amino-benzóico,
factor de protecção 15
benzofenonas, factor de protecção 15
óxido de zinco
13.6 Escabicidas e pediculicidas
benzoato de benzilo
permetrine
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loção
solução, 13% para diluição
creme, loção ou gel
creme, loção ou gel
creme ou pomada
loção, 25%
creme, 5%
loção, 1%

13.7 Medicamentos anti-acne
ácido retinóico
gel ou creme
peróxido de benzoílo
creme ou gel, 5% - 10%
13.8 Queratoplásticos e queratolíticos
ácido salicílico
solução, 5%
alcatrão de hulha
solução, 5%
ditranol
pomada, 0.1% - 2%
fluorouracilo
pomada, 5%
peróxido de benzoilo
loção ou creme, 5%
resina de podofilino
solução tópica 10 - 25%
nitrato de prata
lápis, solução a 1%
13.9 Medicamentos usados no tratamento de feridas
permanganato de potássio
cristais para solução
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peróxido de hidrogéneo
solução salina a 0.9%
13.10 Outros produtos diversos
lubrificante neutral
salicilato de metilo
óxido de zinco
14 Desinfectantes e antisépticos
14.1 Antisépticos
clorexidina
etanol
peróxido de hidrogéneo
polividona iodada
14.2 Desinfectantes
hipoclorito de cálcio
glutaral
15. Meios de diagnóstico
15.1 Em oftalmologia
fluoresceína
tropicamida
15.2 Produtos de contraste radiológico
ácido iopanóico
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amidotrizoato

solução , 6% (20 vol.)
estéril, 100 ml, para limpeza
gel ou creme
pomada
creme, pomada

solução, 20% (digluconato) para diluição
solução a 70%
solução, 3%
solução, 10%
pó, (70% de cloro activo) para solução
solução, 2%

colírio, 1% (sal de sódio)
colírio, 0.5%
comprimido, 500 mg
VIAS DE ADMINISTRAÇÃO
FORMAS FARMACÊUTICAS E DOSAGENS

inj., 140 - 420 mg de iodo (sais de sódio ou de
sais de meglumina)/ml em ampola de 20 ml
iotroxato de meglumina
solução inj., 5 - 8 g de iodo em 100 - 250 ml
propiliodona
suspensão oleosa, 500 - 600 mg/ml em ampola
de 20 ml
sulfato de bário
suspensão aquosa
15.3 Reagentes em tiras impregnadas e comprimidos
fezes (pesquisa de sangue)
fita
sangue (pesquisa dextrose)
fita
urina (pesquisa glicose)
fita
urina (pesquisa glicose)
comprimidos
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urina (pesquisa proteinas)
fita
urina, testes múltiplos (glifita
cose, proteína, sangue, corpos cetónicos)
15.4 Diversos meios de diagnóstico
anti-hemoglobulina A
solução
anti-hemoglobulina B
solução
anti-hemoglobulina AB
solução
anti-hemoglobulina D
solução
azul de metileno
inj., 10 mg/ml
glicose (dextrose)
pó, oral 50 g
pentagastrina
0.25 mg/ml
reacção de precipitação rákits para sífilis
pida
teste de gravidez
kit
tuberculina purificada
inj., 1;1 000 para o Mantoux
xilose
pó oral
16 Medicamentos utilizados em gastroenterologia
16.1 Antiácidos e outros antiulcerosos
cimetidina
comprimido, 200 mg
inj., 200 mg em ampola de 2 ml
hidróxido de alumínio + higel, 5,33 mg + 1,96 mg em frascos de 100 ml
dróxido de magnésio
ranitidina
comprimido, 150 mg (cloridrato)
inj., 25 mg/ml (cloridrato) em ampola de 2 ml
trisilicato de magnésio
comprimidos
suspensão oral
16.2 Antieméticos
metoclopramida
comprimido, 10 mg (como cloridrato)
inj., 5 mg (cloridrato)/ml em ampola de 2 ml
prometazina
comprimido, 10 mg, 25 mg (cloridrato)
solução bebível ou xarope, 5 mg (cloridrato)/5 ml
inj., 25 mg (cloridrato)/ml em ampola de 2 ml
16.3 Antiespasmódicos
atropina
comprimido, 1 mg (sulfato)

butilescopolamina

PRODUTO

16.4 Antihemorroidários
betametasona + fenilefrina +
lidocaína
bismuto subgalato composto
16.5 Anti-inflamatórios
hidrocortizona
sulfasalazina
16.6 Laxantes
citrato de sódio composto
(citrato de sódio + laurilsulfoacetato de sódio)
bisacodil
glicerina
parafina líquida
sulfato de magnésio
16.7 Medicamentos usados na diarreia
16.7.1 rehidratantes orais
sais de rehidratação oral
composição dos SRO:
cloreto de sódio
citrato trissódico di-hidratado
cloreto de potássio
glicose
16.7.2 sintomáticos
codeína

inj., 1 mg (sulfato) em ampola de 1 ml
comprimido, 10 mg, (brometo)
inj., 20 mg/ml (brometo)
supositórioo, 7.5 mg, 10 mg, (brometo)
VIAS DE ADMINISTRAÇÃO
FORMAS FARMACÊUTICAS E DOSAGENS

pomada
supositório
pomada
supositório
supositório, 25 mg (acetato)
comprimido, 500 mg
mocroenema, (450 mg + 45 mg)/5 ml

comprimido de 5 mg
supositório 10 mg
supositório, 3g
supositório, 1,5 mg
solução oral
suspensão oral, 2 g/5 ml

pó, 27.9 g/l
g/l
3.5 g/l
2.9 g/l
1.5 g/l
20.0 g/l
comprimido, 30 mg
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17. Hormonas
17.1 hormonas supra-renais e substitutos sintéticos
dexametasona
comprimido, 0.5 mg, 4 mg
inj., 4 mg (fosfato de sódio) em ampola de 1 ml
fludrocortisona
comprimido, 0.1 mg (acetato)
hidrocortisona
pó para inj., 100 mg (succinato de sódio)
prednisolona
comprimido, 1 mg, 5 mg
17.2 Androgénios
metiltestoterona
inj., 25 mg/ml
testosterona
inj., 25 mg/ml (proprionato)
17.3 Estrogénios e progestagéneos
estradiol
10 mg/ml (valerato) em ampola de 1 ml
estrogénios conjugados
comprimido, 0.625 mg, 1.25 mg
inj., 20 mg
etinilestradiol
comprimido, 0.05 mg
noretisterona
comprimido, 5 mg (acetato)
inj., 200 mg/ml (enantato) em ampola de 1 ml
progesterona
inj., 25 mg/ml em ampola de 1 ml
hidroxiprogesterona
250 mg/ml (caproato) em ampola de 1 ml
17.4 Gonadotropinas e outros estimulantes da ovulação
gonadotropina coriónica
inj., 1 500 U.I., 5 000 U.I.
PRODUTO

clomifeno
17.5 Contraceptivos
17.5.1 Contraceptivos hormonais
acetato de medroxiprogesterona, retard
etinilestradiol + levonorgestrel
etinilestradiol + noretisterona
levonorgestrel
noretisterona
17.5.2 Dispositivos intra-uterinos
dispositivos contendo cobre

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO
FORMAS FARMACÊUTICAS E DOSAGENS

comprimido, 50 mg (sal de citrato)

inj., 50 mg/ml, 150 mg/ml, em ampola de 1 ml
comprimido, 0.03 mg + 0.15 mg, 0.03 mg +
0.25 mg
comprimido, 0.035 mg + 1.0 mg
comprimido, 0.03 mg
inj., oleosa, 200 mg/ml (enantato) amp. de 1 ml
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17.5.3 Métodos de barreira
preservativos com ou sem
espermicida (nonoxinol)
diafragma com espermicida
(nonoxinol)
17.6 Antidiabéticos
17.6.1 Antidiabéticos orais
cloropropamida
comprimido, 250 mg
glibenclamida
comprimido, 5 mg
metformina
comprimido, 500 mg (cloridrato)
17.6.2 Insulinas humanas
insulina solúvel (curta acção)
inj., 40 U.I./ml, 80 U.I./ml, 100 U.I./ml em amp.
insulina semi-lenta (complede 10 ml
xo de insulina-zinco em susinj., 40 U.I./ml, 80 U.I./ml, 100 U.I./ml em amp.
pensão, ou insulina isofane)
de 10 ml
17.7 Hormonas tiroideias e anti-tiroideias
levotiroxina
comprimido, 0.05 mg, 0.1 mg (sal de sódio)
iodeto de potássio
comprimido, 60 mg
propiltiouracilo
comprimido, 50 mg
17.8 Hormonas gastrointestinais (Enzimas)
amilase, lipase, tripsina
cápsula
pancreatina
pó
17.9 Diversos
vasopressina
inj., 20 U.I./ml
18 Preparações Imunológicas
18.1 Soros e imunoblobulinas
antitoxina diftérica
inj., 10 000 U.I., 20 000 U.I.
imunoglobulina humana antiinj., 0.25 mg em frasco unidose
D
imunoglobulina humana antiinj., 500 U.I.
tetânica
imunoglobulina humana norinjecção intramuscular
mal
injecção intravenosa
imunoglobulina anti-rábica
inj., 150 U.I./ml
soros antiveneno
injecção
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18.2 Vacinas
18.2.1 Para uso geral
vacina antidiftérica-antipertuinjecção
ssis-antitetânica (DPT)
vacina antidiftérica-antitetâniinjecção
ca (DT)
vacina anti-hepatite B
injecção
vacina antipoliomielítica (ininjecção
activada)
vacina antipoliomielítica (viva
solução bebível
atenuada)
vacina anti-sarampo
injecção
vacina anti-sarampo-antipainjecção
rotidite-antirubéola
vacina antitetânica
injecção
vacina BCG (seca)
injecção
18.2.2 Para grupos específicos de indivíduos
vacina contra a febre amarela
injecção
vacina contra a gripe
injecção
vacina antimeningocócica
injecção
vacina anti-rábica
injecção (em cultura de células)
vacina anti-rubéola
injecção
vacina contra a febre tifóide
injecção
19. Preparações oftalmológicas
19.1 Anti-infecciosos
aciclovir
pomada oftálmica, 3%
cloranfenicol
colírio, 0.5%
pomada oftálmica, 1%
gentamicina
colírio, 0.3% (sulfato)
idoxuridina
colírio, 0.1%
pomada, 0.2%
nitrato de prata
colírio, 1%
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tetraciclina
pomada oftálmica, 1% (cloridrato)
19.2 Anti-infecciosos/anti-inflamatórios
cloranfenicol + prednisolona
colírio, 0.2% + 0.5% (acetato)
neomicina + dexametasona
colírio, 0.5% + 0.1%
pomada, 0.5% + 0.1%
19.3 Anti-inflamatórios e antialérgicos
cromoglicato de sódio
colírio, 2%
hidrocortisona
pomada oftálmica, 1%
prednisolona
colírio, 0.5% (acetato)
19.4 Anestésicos locais
tetracaína
colírio, 0.5% (cloridratato)
19.5 Mióticos
pilocarpina
colírio, 2%, 4% (cloridrato ou nitrato)
timolol
colírio, 0.25%, 0.5% (maleato)
19.6 Midriáticos
atropina
colírio, 0.1%, 0.5%, 1% (sulfato)
fenilefrina
colírio, 0.125%, 10% (cloridrato)
PRODUTO

tropicamida
19.7 Antiglaucomatosos
acetazolamida

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO
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colírio, 0.5%, 1%
comprimido, 250 mg
inj., 500 mg/ml

19.8 Diversos
metilcelulose
colírio
20 Medicamentos usados em otorrinolaringologia
20.1 Gotas óticas
20.2 Antissépticos orais (consulte 6.5)
clorexidina
solução a 20% (diluição a 0.1%)
20.3 Preparações nasais
beclometasona
spray, 0.05 mg/dose
efedrina
gotas nasais 0.5%
21. Medicamentos com acção sobre o útero
metilergometrina
comprimido, 0.2 mg (maleato)
inj., 0.2 mg (maleato)/ampola de 1 ml
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oxitocina
salbutamol

inj., 10 U.I. em ampola de 1 ml
comprimido, 4 mg (sulfato)
inj., 0.05 mg (sulfato)/ml em ampola de 5 ml
22. Medicamentos com acção sobre o aparelho respiratório
22.1 Anti-asmáticos
ácido cromoglícico
inalação, 20 mg (sal de sódio)/dose
aminofilina
inj., 25 mg/ml em ampola de 10 ml
beclometasona
inalação (aerossol), 0.05 mg (dipropionato)/dose
epinefrina
inj., 1 mg (cloridrato ou hidrogéniotartarato) em
ampola de 1 ml
salbutamol
comprimido, 2 mg, 4 mg (sulfato)
inalação (aerossol), 0.1 mg (sulfato)/dose
xarope, 2 mg (sulfato)/5 ml
inj., 0,05 mg (sulfato)/ml em ampola de 5 ml
solução para uso em nebulizadores, 5 mg (sulfato)/ml
teofilina
comprimido, 100 mg, 200 mg
22.2 Antitússicos/Expectorantes
codeína
comprimido, 10 mg (fosfato)
Bromexina
xarope
23 Soluções para correcção de perturbações do equilíbrio hídrico, electrolítico e ácido-básico
23.1 Rehidratação oral
cloreto de potássio
comprimido, 600 mg
sais de rehidratação oral (pacomposição: ver em 16.7.1
ra solução gluco-electrolítica)
23.2 Via parenteral
bicarbonato de sódio
solução injectável, 4.2%, 500 ml
solução a 8.4%, em ampola de 10 ml
cloreto de potássio
solução a 11.2%, em ampola de 20 ml
cloreto de sódio
solução injectável, isotónica a 0.9%
glicose
solução injectável, isotónica, a 5%
solução injectável a 10%
solução hipertónica a 50%
PRODUTO
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glicose + cloreto de sódio
solução injectável, 4% + 0.18%
lactato de Ringer
solução injectável
sulfato de magnésio
inj., 0.5 mg/ml em ampola de 2 ml
23.3 Diversos
água destilada para preparaampolas de 2 ml, 5 ml. 10 ml
ção de injecções
23.4 Produtos para nutrição
23.4.1 Produtos para nutrição entérica
leite de soja (sem lactose)
pó
23.4.2 Produtos para nutrição parentérica
aminoácidos
solução
aminoácidos com electrolítisolução
cos
dextrose a 20%
solução injectável, 500 ml
emulsão de lípidos
solução injectável, 10%, 20%, 500 ml
suplemento mineral
injectável (aditivo)
vitaminas hidrossolúveis
injectável (aditivo)
vitaminas lipossolúveis
injectável (aditivo)
23.5 Soluções para diálise
diálise intraperitoneal
solução com 1.5% de dextrose
solução com 4.5% de dextrose
23.6 Resinas para troca de iões/hiperlipidémia
24 Vitaminas e sais minerais
ácido ascórbico (Vit. C)
comprimido, 50 mg
ácido fólico
comprimido, 5 mg
complexo B
comprimido, forte
ergocalciferol
cápsula ou comprimido, 1.25 mg (50 000 U.I.)
solução bebível, 0.25 mg/ml (10 000 U.I./ml)
fitomenadiona
inj., 1 mg, 10 mg, em ampola de 1 ml
fluoreto de sódio
comprimido, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg
gluconato de cálcio
injecção, 100 mg/ml em ampola de 10 ml
iodo
óleo iodado, em ampola de 1 ml (480 mg de iodo), e 0.5 ml (240 mg de iodo), oral ou injectável
cápsula, 200 mg
multivitaminas (vitaminas A,
comprimido

B, C e D)
nicotinamida
piridoxina (Vit. B6)
retinol (Vit. A)

riboflavina
tiamina (Vit. B1)

xarope
comprimido, 50 mg
comprimido, 25 mg (cloridrato)
comprimido revestido, 10 000 U.I. (palmitato),
(5.5 mg)
cápsula, 200 000 U.I. (palmitato), (110 mg)
solução oleosa bebível, 100 000 U.I./ml em
frasco doseador (palmitato)
injecção (mistura aquosa) 100 000 U.I. (palmitato),(55 mg) em ampola de 2 ml
comprimido, 5 mg
comprimido, 50 mg (cloridrato)

