CONSULTA PÚBLICA Nº 726, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições, tendo em vista o
disposto na Portaria nº 211, de 6 de fevereiro de 2017, e no art. 44, VIII, aliado ao art. 53, III, do Regimento
Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve
submeter à consulta pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta de ato norma vo,
em Anexo.
Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 45 dias (quarenta e cinco) dias para envio de comentários e sugestões
ao texto da Instrução Norma va que deﬁne a Lista de Medicamento Isentos de Prescrição, conforme Anexo.
Parágrafo único. O prazo de que trata este ar go terá início 7 (sete) dias após a data de publicação desta
Consulta Pública no Diário Oﬁcial da União.
Art. 2º A proposta de ato norma vo estará disponível na íntegra no portal da Anvisa na internet e as
sugestões deverão ser enviadas eletronicamente por meio do preenchimento de formulário especíﬁco,
disponível no endereço: h p://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=50605.
§1º As contribuições recebidas são consideradas públicas e estarão disponíveis a qualquer interessado por
meio de ferramentas con das no formulário eletrônico, no menu “resultado”, inclusive durante o processo
de consulta.
§2º Ao término do preenchimento do formulário eletrônico será disponibilizado ao interessado número de
protocolo do registro de sua par cipação, sendo dispensado o envio postal ou protocolo presencial de
documentos em meio sico junto à Agência.
§3º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informa zados será permi do o envio e
recebimento de sugestões por escrito, em meio sico, durante o prazo de consulta, para o seguinte
endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Gerência de Avaliação de Segurança e Eﬁcácia
(GESEF/GGMED), SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.
§4º Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser encaminhadas em meio sico, para o
seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Assessoria de Assuntos Internacionais – AINTE,
SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.
Art. 3º Findo o prazo es pulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a análise
das contribuições e, ao ﬁnal, publicará o resultado da consulta pública no portal da Agência.
Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e oportunidade,
ar cular-se com órgãos e en dades envolvidos com o assunto, bem como aqueles que tenham manifestado
interesse na matéria, para subsidiar posteriores discussões técnicas e a deliberação ﬁnal da Diretoria
Colegiada.
FERNANDO MENDES GARCIA NETO
Documento assinado eletronicamente por Fernando Mendes Garcia Neto, Diretor, em 19/09/2019,
às 14:29, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015 h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Decreto/D8539.htm.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.anvisa.gov.br/auten cidade,

informando o código veriﬁcador 0741308 e o código CRC 70B80243.

ANEXO
PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
Processo nº: 25351.915906/2019-90
Assunto: Proposta de Instrução Norma va que deﬁne a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição, em
atendimento à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 98, de 1º de agosto de 2016.
Agenda Regulatória 2017-2020: item 7.23 Atualização da Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição
(LMIP)
Área responsável: Gerência de Avaliação de Segurança e Eﬁcácia (GESEF/GGMED)

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN
INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº [Nº], DE [DIA] DE [MÊS POR EXTENSO] DE [ANO]
Deﬁne a Lista de Medicamentos Isentos de
Prescrição.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art.
15, III e IV, aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V, §§ 1º e 3º do
Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 255, de 10 de dezembro de
2018, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião
realizada em XX de XX de 201..., e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Esta Instrução Norma va deﬁne a relação dos medicamentos enquadrados pela Anvisa como isentos
de prescrição, na forma das Listas de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP) para medicamentos
sinté cos e biológicos ou para medicamentos ﬁtoterápicos, Anexos I e II, respec vamente, desta Instrução
Norma va, em atendimento à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 98, de 1º de agosto de 2016.
Parágrafo único. Medicamentos isentos de prescrição são os medicamentos que podem ser dispensados
sem exigência de prescrição.
CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO DA LMIP - SINTÉTICOS E BIOLÓGICOS
Art. 2º A LMIP para o medicamentos sinté cos e biológicos é organizada em ordem alfabé ca dos insumos
farmacêu cos a vos (IFAs) e seus respec vos: subgrupo terapêu co ou subgrupo farmacológico, forma(s)
farmacêu ca(s), concentração máxima para cada forma farmacêu ca e indicação(ões) terapêu ca(s), que,
juntos, conﬁguram o Medicamento Isento de Prescrição.

§ 1º Os subgrupos terapêu cos ou subgrupos farmacológicos de cada IFA são classiﬁcados conforme o
Sistema de Classiﬁcação Anatômica Terapêu ca Química (Anatomical Therapeu c Chemical (ATC)
Classiﬁca on System), recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
§ 2º Os medicamentos com o mesmo IFA (ou associação), forma farmacêu ca, indicação(ões) terapêu ca(s)
e com concentração igual ou inferior àqueles indicados na LMIP são classiﬁcados como isentos de
prescrição.
CAPÍTULO III
ORGANIZAÇÃO DA LMIP - FITOTERÁPICOS
Art. 3º A LMIP para medicamentos ﬁtoterápicos é organizada em ordem alfabé ca das espécies e suas
respec vas: classe terapêu ca, parte empregada e indicação(ões) terapêu ca(s) que, juntos, conﬁguram o
Fitoterápico Isento de Prescrição.
Art. 4º O ﬁtoterápico com a mesma espécie, parte empregada e indicação(ões) terapêu ca(s) daquelas
indicadas na LMIP para medicamentos ﬁtoterápicos é classiﬁcado como isento de prescrição.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 5º Para a classiﬁcação dos medicamentos ou ﬁtoterápicos como isentos de prescrição, cujos IFAs,
formas farmacêu cas, espécies, partes empregadas ou indicações terapêu cas sejam dis ntas ou
concentrações superiores às indicadas na LMIP, as empresas interessadas deverão submeter os códigos de
pe cionamento 11190 – Solicitação de enquadramento de medicamento como isento de prescrição e
11514 – Aditamento para Farmacovigilância - enquadramento de medicamento como isento de prescrição,
com as documentações estabelecidas em seus checklists e na Resolução – RDC nº 98, de 2016.
Art. 6º A cada atualização da LMIP, todas as empresas detentoras de registro de medicamentos ali
listados deverão se adequar atendendo ao estabelecido nos ar gos 11, 12 e 13 da Resolução – RDC nº 98,
de 2016.
Art. 7º Revoga-se a Instrução Norma va – IN nº 11, de 29 de setembro de 2016.
Art. 8º Esta Instrução Norma va entra em vigor na data de sua publicação.
DIRETOR PRESIDENTE
ANEXO I
LISTA DE MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO (LMIP)
Medicamentos Sinté cos e Biológicos

Fármaco

Subgrupo
terapêutico ou
farmacológico

Forma
Concentração
Indicação Terapêutica
Farmacêutica Máxima

Acetato de
hidrocortisona

Acetilcisteína

D07A –
Corticosteroides
(isolados) de uso
local

R05C –
Expectorantes,
excluindo
associações com
antitussígenos
V03A – Outros
produtos
terapêuticos

Creme
10 mg/g
dermatológico,
pomada
dermatológica

Comprimido
efervescente, 600 mg
granulado

Xarope

Ácido
acetilsalicílico

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

Ácido
acetilsalicílico +
ácido ascórbico
(Vit. C)

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

Ácido
acetilsalicílico +

N02B –
Analgésicos e

Comprimido

Congestão nasal (nariz entupido)
associada a rinites ou após
procedimentos cirúrgicos no nariz.

40 + 53 + 50
Distúrbios hepáticos (do fígado).
mg/ml

Comprimido,
comprimido
revestido de 500 mg
liberação
modificada

Comprimido
efervescente

Secreções mucosas densas e
viscosas (catarro, muco) nas vias
aéreas, decorrentes ou associadas à
doenças broncopulmonares.
Intoxicação por paracetamol.

40 mg/ml

R01A –
Descongestionantes
Solução nasal
e outras
11,5 mg/ml
spray
preparações nasais
de uso local
Acetilracemetionina
A05B – Terapia
+ citrato de colina +
Solução oral
biliar, lipotrópicos
betaína

Dermatite seborreica.
Eczemas/dermatites de contato,
numular (prurigo nodular, eczema
discoide), disidrótico e atópico
(infantil, endógeno, neurodermite).
Eczemas perianal, de estase.
Irritações da pele de pequena
intensidade provocadas por
exposição excessiva ao sol e picadas
de inseto.

Febre. Dores leves a moderadas,
como: cefaleia (dor de cabeça), dor
de dente, dor por inflamação da
garganta, lombalgia (dor nas costas),
mialgia (dor muscular), artralgia
(dor de artrite, dor nas articulações)
e as associadas à dismenorreia
(cólicas menstruais) e gripes e
resfriados comuns.

Febre. Dores leves a moderadas,
como: cefaleia (dor de cabeça), dor
de dente, dor por inflamação da
garganta, lombalgia (dor nas costas),
400 + 240 mg mialgia (dor muscular), artralgia
(dor de artrite, dor nas articulações)
e as associadas à dismenorreia
(cólicas menstruais) e gripes e
resfriados comuns.
400 + 200 mg Sintomas da gripe e resfriado
comuns, como febre e cefaleia (dor

ácido ascórbico
(Vit. C)

Ácido
acetilsalicílico +
cafeína

Ácido
acetilsalicílico +
maleato de
clorfeniramina +
cafeína

antipiréticos

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

de cabeça).

500 + 30 mg

Sintomas da gripe e resfriado
comuns, como febre e cefaleia (dor
de cabeça).

650 + 65 mg

Dores moderadas a fortes, como
cefaleias (dor de cabeça) e
enxaqueca.

Comprimido

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

Sintomas da gripe e resfriado
comuns, como febre, cefaleia (dor de
Cápsula dura 324 + 2 + 32,4
cabeça), dor no corpo, coriza,
espirros e obstrução nasal.

Ácido
acetilsalicílico +
N02B –
maleato de
Analgésicos e
dexclorfeniramina
antipiréticos
+ cloridrato de
fenilefrina + cafeína

Sintomas da gripe e resfriado
400 + 1 + 10 + comuns, como febre, cefaleia (dor de
30 mg
cabeça), dor no corpo, coriza,
espirros e obstrução nasal.

Ácido
acetilsalicílico +
paracetamol +
cafeína

Ácido azeláico

Ácido benzóico +
ácido salicílico +
iodo metálico

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

D10A –
Preparações
antiacne de uso
local

D01A –
Antifúngicos de
uso local

Comprimido

Comprimido
revestido

250 + 250 +
65 mg

Dores leves a moderadas, como
cefaleia (dor de cabeça), enxaqueca,
mialgias (dor muscular), artralgia
(dor de artrite, dor nas articulações),
dor de dente e dores associadas à
dismenorreia (cólicas menstruais) e
gripes e resfriados.

Creme
200 mg/g
dermatológico

Acne vulgar.

Gel
150 mg/g
dermatológico

Acne vulgar e rosácea
papulopustulosa.

Solução
20 + 20 + 2,5
Micoses superficiais da pele.
dermatológica mg/ml

Ácido bórico +
D01A –
ácido salicílico +
Antifúngicos de
enxofre + óxido de
uso local
zinco

Dermatite de fraldas (assaduras,
3,0 + 0,352 + dermtite amoniacal). Brotoeja.
Pó
17,602 +
Desodorante e antiperspirante de pés
dermatológico
11,735 g
e axilas. Prevenção de frieiras e
pruridos na pele.

Ácido fólico

Solução oral

B03 –

0,2 mg/ml

Deficiência de ácido fólico. Anemia

Antianêmicos
Ácido fólico +
acetato de
alfatocoferol (Vit.
E)

B03 –
Antianêmicos

por deficiência de ácido fólico.

Cápsula
gelatinosa
mole

0,8 + 20 mg

Deficiência de ácido fólico e
vitamina E.

Pó
5 + 1 + 100
dermatológico mg/g

Dermatite de fraldas (assaduras,
dermatite amoniacal). Eczemas,
brotoejas, queimaduras e outras
irritações superficiais da pele.
Micose nas dobras da pele
(intertrigo).

Solução
oftálmica

14 mg/ml

Ressecamento ocular (olho seco).
Lubrificação e reumidificação de
prótese ocular e durante o uso de
lentes de contato convencionais
(lentes rígidas acrílicas ou gás
permeáveis).

Alginato de sódio +
100 + 20
bicarbonato de
A02A – Antiácidos Suspensão oral
mg/ml
potássio

Regurgitação ácida (refluxo), azia
(acidez e queimação estomacal) e
dispepsia (dor ou desconforto no
estômago devido à má digestão).

Alantoína +
triclosana + óxido
de zinco

D01A –
Antifúngicos de
uso local

S01X – Outros
Álcool polivinílico produtos
oftalmológicos

Comprimido 250 + 133,5 +
Alginato de sódio +
Azia (acidez e queimação
mastigável
80 mg
bicarbonato de
estomacal), dispepsia (dor ou
A02A – Antiácidos
sódio + carbonato
desconforto no estômago devido à
50 + 26,7 + 16 má digestão), enjoo e vômito.
de cálcio
Suspensão oral
mg/ml
Aloína + Atropa
belladonna +
cloreto de
metiltionínio +
extrato seco
de Costus
spicatus +
teobromina

G04B – Urológicos

P03A –
Ectoparasiticidas,
Benzoato de benzila
incluindo
escabicidas

Comprimido
revestido

Antisséptico das vias urinárias.
8 + 10 + 10 +
Prevenção dos cálculos urinários por
20 + 30 mg
oxalatos.

Sabonete

100 mg/g

Bicarbonato de
A02A – Antiácidos
Pastilha
sódio + carbonato
de magnésio +
carbonato de cálcio

Pediculose (piolhos e lêndeas).
Escabiose (sarna).

63,7 + 67 + Azia (acidez e queimação
521 + 3,3 mg estomacal) e dor de estômago.

+ carbonato básico
de bismuto

Granulado

Pó para
solução oral

Bicarbonato de
sódio + carbonato
de sódio

586,742 +
134,34 +
134,34 +
32,495 mg/g
649 + 146,67
+ 146,67 +
35,8 mg/g

Granulado
A02A – Antiácidos
efervescente

Azia (acidez e queimação
estomacal) e dispepsia (dor ou
462 + 90 mg/g
desconforto no estômago devido à
má digestão).

Comprimido
efervescente

Azia (acidez e queimação
1854 + 400 + estomacal), dispepsia (dor ou
325 + 1413
desconforto no estômago devido à
mg
má digestão). Cefaleia (dor de
cabeça) digestiva.

Bicarbonato de
sódio + carbonato
de sódio + ácido
acetilsalicílico +
ácido cítrico

A02A – Antiácidos

Bicarbonato de
sódio + carbonato
de sódio + ácido
cítrico

Granulado
efervescente, 460 + 100 +
A02A – Antiácidos
pó
440 mg/g
efervescente

Bisacodil

A06A – Laxantes

B03 –
Bisglicinato ferroso
Antianêmicos

Comprimido
revestido,
drágea

5 mg

Comprimido
revestido

150 mg

Solução oral

30 mg/ml

Comprimido
revestido

150 + 5 mg

Solução oral

30 + 0,2
mg/ml

Xarope

3 mg/ml

Bisglicinato ferroso B03 –
+ ácido fólico
Antianêmicos

Bromidrato de
dextrometorfano

Regurgitação ácida (refluxo), azia
(acidez e queimação estomacal),
epigastralgia (dor na boca do
estômago), dispepsia (dor ou
desconforto no estômago devido à
má digestão).

R05D –
Antitussígenos,
excluindo

Azia (acidez e queimação
estomacal) e dispepsia (dor ou
desconforto no estômago devido à
má digestão).
Constipação intestinal (prisão-deventre). Facilitar a evacuação em
casos necessários, como no preparo
do paciente para exames
diagnósticos; antes ou após
procedimentos cirúrgicos; e em
pacientes acamados, portadores de
hemorroidas ou fissuras anais.

Anemia por deficiência de ferro.

Deficiência de ferro e ácido fólico,
associada ou não à anemia.
Prevenção de distúrbios do tubo
neural, durante o período
periconcepcional (3 meses antes e 3
meses após a concepção).
Tosse seca (não produtiva, irritativa,
sem catarro) associada a gripes e
resfriados ou à inalação de agentes
irritantes.

associações com
expectorantes

Butilbrometo de
escopolamina

A03B –
Belladonna e
derivados
(isolados)

Comprimido
revestido,
drágea

10 mg

Solução oral

10 mg/ml

Butilbrometo de
escopolamina +
dipirona

Comprimido
A03D –
revestido
Antiespasmódicos
em associação com
analgésicos
Solução oral

Butilbrometo de
escopolamina +
paracetamol

A03D –
Antiespasmódicos Comprimido
em associação com revestido
analgésicos

10 + 250 mg

Cólicas gastrintestinal (estômago e
intestinos), das vias biliares e dos
órgãos sexuais e urinários. Cólica
6,667 + 333,4 menstruais (dismenorreia).
mg/ml

10 mg + 500
mg

D04A –
Antipruriginosos, Creme
Calamina + cânfora
incluindo antidermatológico, 80 + 1,0 + 10
+ cloridrato de
histamínicos,
loção
mg/ml
difenidramina
anestésicos e outros dermatológica
de uso local

Cânfora

Cólicas gastrintestinal (estômago e
intestinos), das vias biliares e dos
órgãos sexuais e urinários.

D04A –
Antipruriginosos,
incluindo antiTablete
712 mg
histamínicos,
dermatológico
anestésicos e outros
de uso local

Cólicas gastrintestinal (estômago e
intestinos), das vias biliares e dos
órgãos sexuais e urinários. Cólica
menstruais (dismenorreia).

Irritações da pele de pequena
intensidade provocadas por
exposição excessiva ao sol, plantas e
outros. Brotoejas. Picadas de insetos.

Irritações da pele.

Cânfora +
R05X - Outros
Bálsamo
25 + 100 + 50 Congestão nasal e tosse associadas a
eucaliptol + mentol produtos para gripe
dermatológico + 10 mg/g
gripes e resfriados.
+ guaiacol
e resfriados

Carbocisteína

R05C –
Expectorantes,
excluindo
associações com
antitussígenos

Carbômer + sorbitol S01X – Outros
produtos
oftalmológicos

Xarope

50 mg/ml

Secreções mucosas densas e
viscosas (catarro, muco) nas vias
aéreas, decorrentes ou associadas à
doenças broncopulmonares.

Gel oftálmico 2 + 48,5 mg/g Ressecamento ocular (olho seco)
causado por secreção lacrimal
deficiente; desordens funcionais
resultantes de doenças locais ou

sistêmicas; ausência ou deficiência
do fechamento da pálpebra.

Carbonato de cálcio
+ hidróxido de
Comprimido
alumínio +
A02A – Antiácidos
mastigável
hidróxido de
magnésio

Azia (acidez e queimação
231,5 + 159,9 estomacal) e dispepsia (dor ou
+ 208,9 mg
desconforto no estômago devido à
má digestão).

230 + 178 +
185 mg

Azia (acidez e queimação
estomacal), epigastralgia (dor na
boca do estômago), dispepsia (dor
ou desconforto no estômago devido
à má digestão), enjoo e vômito.

Carmelose sódica

S01X – Outros
produtos
oftalmológicos

Solução
oftálmica

5 mg/ml

Irritação, ardor e ressecamento
oculares (olho seco) causados por
exposição ao vento, sol, calor, ar
seco ou outro agente irritante.
Lubrificação e reidratação ocular
durante o uso de lentes de contato.

Carmelose sódica

S01X – Outros
produtos
oftalmológicos

Solução
oftálmica

10 mg/ml

Ressecamento ocular (olho seco)
leve a moderado.

Cetoconazol

D01A –
Antifúngicos de
uso local

Creme
20 mg/g
dermatológico

Tinha dos pés (tinea pedis, pé-deatleta), tinha das mãos (tinea
manus), tinha do corpo (tinea
corporis), tinha da virilha (tinea
cruris, tinea inguinalis). Pitiríase
versicolor (tinea versicolor, pano
branco ou micose de praia).
Candidíase cutânea.

Xampu

Dermatite seborréica.

20 mg/ml

Citrato de colina +
A05B – Terapia
betaína +
Solução oral
biliar, lipotrópicos
racemetionina

Distúrbios hepáticos (do fígado),
100 + 50 + 10 como esteatose hepática (gordura no
mg/ml
fígado). Normaliza o metabolismo
proteico e lipídico.

Citrato de ferro
amoniacal

Solução oral

8,5 mg/ml

Anemia por deficiência de ferro.

Solução
oftálmica

0,1 + 17
mg/ml

Irritações oculares causadas por
exposição ao vento, pó ou outro
agente irritante. Higiene dos olhos
após banho de mar ou piscina.

B03 –
Antianêmicos

S01AX - Outros
Cloreto de
produtos
benzalcônio + ácido
antiinfecciosos
bórico
oftálmicos

Cloreto de
benzalcônio +
óxido de zinco +
cânfora

Cloreto de
cetilpiridínio

D02A – Emolientes Pomada
5 + 200 + 50
e protetores de uso dermatológica mg/g
local
D03A –
Cicatrizantes de
uso local
D08A –
Antissépticos e
desinfetantes de
uso local

R02A –
Preparações para a Pastilha
garganta

Pastilha

1,34 mg

Acne vulgar. Frieiras. Picadas de
insetos, urticárias. Pequenas feridas
(ferimentos leves e escoriações).
Úlceras de decúbito (escaras).
Desodorante e antiperspirante de
axilas e pés.

Dores e irritações da mucosa da
boca e da garganta, como: faringites
(inflamação da faringe), amigdalites
(inflamação da garganta),
estomatites (inflamação da mucosa
da boca), resfriados e por
procedimentos odontológicos e
pequenas cirurgias da boca e da
garganta.

Dores e irritações da mucosa da
1,466 + 10 mg boca e da garganta, como: faringites

(inflamação da faringe), amigdalites
(inflamação da garganta),
estomatites (inflamação da mucosa
da boca), resfriados. Procedimentos
Solução spray
0,5 + 4 mg/ml
odontológicos e pequenas cirurgias
de uso local
da boca e da garganta.

Cloreto de
cetilpiridínio +
benzocaína

R02A –
Preparações para a
garganta

Cloreto de
cetilpiridínio +
borato de sódio +
benzocaína

R02A –
Solução de uso 1 + 60 + 0,2
Preparações para a
local
mg/ml
garganta

Dores e irritações da mucosa da
boca, gengiva e garganta.

Cloreto de
cetilpiridínio +
cloreto de
cetalcônio

R02A –
Preparações para a Pastilha
garganta

1,25 + 1,25
mg

Irritações da mucosa da boca e
garganta.

0,25 + 5 mg

Dores e inflamações da mucosa da
boca e garganta, como: aftas,
amigdalites (inflamação nas
amídalas), faringites (inflamação da
garganta), estomatites (inflamação
da boca), glossites (inflamação na
língua).

Cloreto de
dequalínio +
benzocaína

R02A –
Preparações para a Pastilha
garganta

Cloreto de sódio

R01A –
Gel nasal
6,0 mg/g
Descongestionantes
e outras
Solução nasal 30 mg/ml

Mucosa nasal ressecada e irritada.
Congestão nasal. Mucosa nasal

preparações nasais spray
de uso local
Cloreto de sódio +
citrato de sódio + A07C - Eletrótitos
Solução oral
glicose + cloreto de com carboidratos
potássio

Cloreto de sódio +
gliconato de zinco
A07C - Eletrótitos
+ glicose + citrato
Solução oral
com carboidratos
de sódio + citrato
de potássio

ressecada e irritada. Higiene nasal.

Prevenir a desidratação. Manter a
2,05 + 0,98 +
hidratação após a fase de reidratação
22,75 + 2,16
(reposição das perdas acumuladas de
mg/ml
água e eletrólitos). Diarreia aguda.
Prevenir a desidratação. Manter a
2,076 + 0,061
hidratação após a fase de reidratação
+ 25 + 0,94 +
(reposição das perdas acumuladas de
2,16 mg/ml
água e eletrólitos). Diarreia aguda.
Reidratação (reposição das perdas
1,757 + 0,06 +
acumuladas de água e eletrólitos).
11,88 + 2,892
Manter a hidratação após a fase de
+ 1,506 mg/ml
reidratação. Diarreia aguda.

Cloreto de sódio +
glicose + citrato de A07C - Eletrótitos
Solução oral
potássio + citrato de com carboidratos
sódio

Prevenir a desidratação. Manter a
2,05 + 22,75 +
hidratação após a fase de reidratação
2,16 + 0,98
(reposição das perdas acumuladas de
mg/ml
água e eletrólitos). Diarreia aguda.

Cloridrato de
acriflavina +
metenamina +
cloreto de
metiltionínio
+ Atropa
belladonna L.

15 + 250 + 20 Disúria (dor, ardor, desconforto para
+ 15 mg
urinar).

Cloridrato de
ambroxol

Cloridrato de
amorolfina

G04B – Urológicos Drágea

R05C –
Expectorantes,
excluindo
associações com
antitussígenos

Cápsula dura
com
microgrânulos 75 mg
de liberação
controlada
Solução oral

7,5 mg/ml

Xarope

6,0 mg/ml

D01A –
Antifúngicos de
uso local
Creme
2,5 mg/g
dermatológico

Secreções mucosas densas e
viscosas (catarro, muco) nas vias
aéreas, decorrentes ou associadas a
doenças broncopulmonares.

Tinha dos pés (tinea pedis, pé-deatleta), tinha das mãos (tinea
manus), tinha do corpo (tinea
corporis), tinha da virilha (tinea
cruris, tinea inguinalis). Pitiríase
versicolor (tinea versicolor, pano
branco ou micose de praia).
Candidíase cutânea.

Esmalte

Cloridrato de
azelastina

50 mg/ml

R01A –
Descongestionantes
Solução nasal
e outras
1 mg/ml
spray
preparações nasais
de uso local

Rinite alérgica.

A01A –
Creme dental 5 mg/g
Preparações bucais

Dores e inflamações da mucosa da
boca e língua como: aftas,
estomatites (inflamação da mucosa
da boca e gengivas), mucosite
(inflamação da língua). Dor de dente
e dores pós-cirúrgicas.

Cloridrato de
benzidamina

Colutório,
1,5 mg/ml
colutório spray
R02A –
Preparações para a
garganta

Cloridrato de
bromexina

Micose de unha (onicomicose, tine
unguium).

R05C –
Expectorantes,
excluindo
associações com
antitussígenos

Pastilha

3,15 mg

Solução oral

2 mg/ml

Xarope

1,6 mg/ml

Dores e inflamações da mucosa da
boca, língua e garganta como: aftas,
faringites (inflamação da faringe),
amigdalites (inflamação da
garganta), estomatites (inflamação
da mucosa da boca e gengivas),
gripes e resfriados. Dor de dente.
Procedimentos odontológicos e
pequenas cirurgias da boca e da
garganta.

Secreções mucosas densas e
viscosas (catarro, muco) nas vias
aéreas, decorrentes ou associadas a
doenças broncopulmonares.

Cloridrato de
butenafina

D01A –
Antifúngicos de
uso local

Creme
10 mg/g
dermatológico

Tinha dos pés (tinea pedis, pé-deatleta), tinha do corpo (tinea
corporis), tinha da virilha (tinea
cruris, tinea inguinalis). Pitiríase
versicolor (tinea versicolor, pano
branco ou micose de praia).

Cloridrato de
clobutinol

R05D –
Antitussígenos,
excluindo
associações com
expectorantes

Xarope

Tosse seca (não produtiva, irritativa,
sem catarro).

Cloridrato de
R02A –
difenidramina +
Preparações para a Pastilha
cloreto de amônio + garganta
citrato de sódio
R06A – Anti-

Xarope

4 mg/ml

5 + 50 + 10
mg

2,5 + 25 +

Tosse. Irritações da garganta,
faringites (inflamação da faringe).

histamínicos para
uso sistêmico

Cloridrato de
epinastina

Cloridrato de
fenazopiridina

Cloridrato de
fexofenadina

R06A – Antihistamínicos para
uso sistêmico

11,25 mg/ml

Comprimido
revestido

20 mg

Xarope

2 mg/ml

G04B – Urológicos Drágea

R06A – Antihistamínicos para
uso sistêmico

Comprimido
revestido

200 mg

180 mg

Suspensão oral 6 mg/ml

Rinite alérgica. Prurido (coceira)
decorrente de urticária,
eczemas/dermatites.

Disúria (dor, ardor, desconforto para
urinar) e outros sintomas da irritação
da mucosa do trato urinário inferior
causado por infecção, trauma,
cirurgia, procedimentos hospitalares.
Sintomas da rinite alérgica, como
espirros, obstrução nasal, prurido
(coceira) nasal, coriza (nariz
escorrendo), conjuntivite alérgica
(ardor, vermelhidão e coceira nos
olhos) e febre do feno (alergia ao
pólen). Urticária.

Cloridrato de
isotipendil

D04A –
Antipruriginosos,
incluindo antiGel
7,5 mg/g
histamínicos,
dermatológico
anestésicos e outros
de uso local

Prurido (coceira). Picada de insetos.

Cloridrato de
levamisol

P02C –
Antinematóides

Ascaridíase (lombriga).

D08A –
Cloridrato de
Antissépticos e
lidocaína + cloreto
desinfetantes de
de benzetônio
uso local
Cloridrato de
nafazolina +
maleato de
feniramina

Comprimido

150 mg

Solução
25 + 1,3
dermatológica
mg/ml
spray

S01G –
Descongestionantes Solução
e antialérgicos
oftálmica
oftálmicos

Ferimentos superficiais na pele.

0,25 + 3
mg/ml

Irritação (vermelhidão) e prurido
(coceira) oculares causados por
poluição, fumaça, pó, pelos de
animais, pólen, grama, caspa.

S01G –
Cloridrato de
Descongestionantes Solução
nafazolina + sulfato
e antialérgicos
oftálmica
de zinco
oftálmicos

0,15 + 0,3
mg/ml

Irritações oculares causadas por
poeira, vento, calor, fumaça, gases
irritantes, luz e outros agentes
irritantes.

Cloridrato de
oxomemazina +

0,4 + 20 + 4 + Tosse seca (irritativa, não produtiva,
6 mg/ml
sem catarro) associada a várias

R05C –
Expectorantes,

Xarope

iodeto de potássio + excluindo
benzoato de sódio + associações com
guaifenesina
antitussígenos

condições respiratórias.

R06A – Antihistamínicos para
uso sistêmico
Cloridrato de
papaverina +
dipirona + extrato
fluido de Atropa
belladonna Linné

A03D –
Antiespasmódicos
Comprimido
em associação com
analgésicos

Cólicas gastrintestinal (estômago e
30 + 250 mg + intestinos), das vias biliares e dos
0,03 ml
órgãos sexuais e urinários. Cólica
menstruais (dismenorreia).

Cloridrato de
A01A –
Solução de uso 1 + 4 + 8 + 2
procaína + timol +
Dor de dente.
Preparações bucais local
mg/ml
mentol + cânfora

Cloridrato de
terbinafina

Clotrimazol

Creme
10 mg/g
dermatológico

Tinha dos pés (tinea pedis, pé-deatleta), tinha do corpo (tinea
corporis), tinha da virilha (tinea
cruris, tinea inguinalis). Pitiríase
versicolor (tinea versicolor, pano
branco ou micose de praia).
Candidíase cutânea.

Solução
10 mg/ml
dermatológica

Tinha dos pés (tinea pedis, pé-deatleta), tinha do corpo (tinea
corporis), tinha da virilha (tinea
cruris, tinea inguinalis). Pitiríase
versicolor (tinea versicolor, pano
branco ou micose de praia).

G01A – Antiinfecciosos e
antissépticos
ginecológicos,
excluindo
associações com
corticosteroides

Comprimido
vaginal

Candidíase vaginal.

D01A –
Antifúngicos de
uso local

Creme
10 mg/g
dermatológico

D01A –
Antifúngicos de
uso local

500 mg

Creme vaginal 20 mg/g

Candisíase vaginal. Candidíase da
vulva. Candidíase da glande e
prepúcio.
Tinha dos pés (tinea pedis, pé-deatleta), tinha das mãos (tinea
manus), tinha do corpo (tinea
corporis), tinha da virilha (tinea
cruris, tinea inguinalis). Pitiríase
versicolor (tinea versicolor, pano
branco ou micose de praia). Micose
de unha (onicomicose, tinea
unguium). Dermatite seborreica.
Micose nas dobras de pele
(intertrigo). Candidíase cutânea.

Candisíase da vulva. Candidíase da
glande (balanite) e prepúcio
(balanopostite).

Solução
dermatológica 10 mg/ml
spray

Tinha dos pés (tinea pedis, pé-deatleta), tinha das mãos (tinea
manus), tinha do corpo (tinea
corporis), tinha da virilha (tinea
cruris, tinea inguinalis). Pitiríase
versicolor (tinea versicolor, pano
branco ou micose de praia). Micose
de unha (onicomicose, tinea
unguium). Dermatite seborreica.
Micose nas dobras de pele
(intertrigo).

Coaltar

D01A –
Antifúngicos de
uso local
Xampu
D05A –
Antipsoriásicos de
uso local

Colagenase

D03B – Enzimas
de uso local

Pomada
1,2 U/g
dermatológica

Pequenas feridas (ferimentos leves e
escoriações). Úlceras de decúbito
(escaras). Fissuras (rachaduras) da
pele.

Deltametrina

P03A –
Ectoparasiticidas,
incluindo
escabicidas

Loção
dermatológica, 0,2 mg/ml
xampu

Pediculose (piolhos e lêndeas).
Ftiríase (chatos/piolhos da região
pubiana). Escabiose (sarna).
Infestações por carrapatos..

Dexpantenol

D02A – Emolientes
e protetores de uso
local
Pomada
50 mg/g
D03A –
dermatológica
Cicatrizantes de
uso local

Dermatite de fraldas (assaduras,
dermatite amoniacal). Fissuras
(rachaduras) de pele e mucosas
(mamilos, lábios e região anal).
Pequenas feridas (ferimentos leves e
escoriações). Úlceras de decúbito
(escaras). Queimaduras provocadas
pelo sol.

Dextrana +
hipromelose

S01X – Outros
produtos
oftalmológicos

Ressecamento ocular (olho seco).
Irritação e ardor oculares causados
por exposição ao vento, sol ou outro
agente irritante.

Dextrana +
hipromelose +
glicerol

S01X – Outros
produtos
oftalmológicos

40 mg/ml

Solução
oftálmica

1 + 3 mg/ml

Solução
oftálmica

1+3+2
mg/ml

Caspa. Oleosidade do couro
cabeludo. Dermatite seborreica,
psoríase e eczema do couro
cabeludo.

Ressecamento ocular (olho seco).
Irritação e ardor oculares causados
por fumaça, pó, poluentes, produtos

químicos, raios solares, vento e calor
excessivo.
Gel
23,2 mg/g
dermatológico

Diclofenaco
dietilamônio

M02A – Produtos
para dor articular e
muscular de uso
Solução
local
dermatológica 11,6 mg/g
aerossol

M02A – Produtos
para dor articular e Gel
Diclofenaco sódico
10 mg/g
muscular de uso
dermatológico
local

Dor e inflamação localizadas do
sistema músculo-esquelético, como:
tendinites (inflamação dos tendões),
"cotovelo de tenista", bursites
(inflamação da bursa, pequena bolsa
contendo líquido que envolve as
articulações), síndrome mão-ombro,
periartropatias e as decorrentes de
traumatismos, como: contusões,
entorses, distensões, lesões
esportivas. Lombalgia (dor na
lombar, nas costas) e dor da
osteoartite (degeneração da
cartilagem das articulações, artrose)
de joelhos ou dedos.
Dor e inflamação localizadas do
sistema músculo-esquelético
decorrentes de traumatismos, como:
contusões, entorses, luxações.

Comprimido,
comprimido 1000 mg
efervescente

Dipirona

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

N02B –
Dipirona + cafeína Analgésicos e
antipiréticos

Dipirona + citrato
de orfenadrina +
cafeína

Dipirona +
cloridrato de
isometepteno +
cafeína

M03B – Relaxantes
musculares de ação
central

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

Solução oral

500 mg/ml

Supositório

300 mg

Xarope

50 mg/ml

Comprimido

500 + 65 mg

Comprimido

Solução oral

Solução oral

Dor e febre.

Cefaleia (dor de cabeça),
enxaquecas.

300 + 35 + 50
mg
Dor associada a contraturas
musculares, incluindo cefaleia (dor
300 + 35 + 50 de cabeça) tensional.
mg/ml

Cefaleia (dor de cabeça),
300 + 50 + 30
enxaquecas. Dores abdominais tipo
mg/ml
cólicas.

Dipirona +
cloridrato de
prometazina +
cloridrato de
adifenina

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

Comprimido

Solução oral

500 + 5 + 10 Febre. Dores leves a moderadas,
mg
como cólicas do trato gastrintestinal,
cólicas nos rins e fígado, cefaleia
(dor de cabeça), mialgias (dores
333,333 +
musculares), artralgias (dor da
3,333 + 6,666 artrite, dor nas articulações) e dores
mg/ml
pós-operatórias.

Dipirona + maleato N02B –
de clorfeniramina + Analgésicos e
cafeína
antipiréticos

Comprimido
revestido

Sintomas da gripe e resfriado
500 + 2 + 30 comuns, como febre e cefaleia (dor
mg
de cabeça) e alergias, como coriza,
espirros e obstrução nasal.

Dipirona + mucato N02B –
de isometepteno + Analgésicos e
cafeína
antipiréticos

Drágea,
comprimido
revestido

300 + 30 +
30mg

Cefaleia (dor de cabeça),
enxaquecas. Dores abdominais tipo
cólicas.

Comprimido
revestido

60 + 5 mg

Facilitar a evacuação em casos
necessários, como no preparo do
paciente para exames diagnósticos;
antes ou após procedimentos
cirúrgicos; e em pacientes acamados,
portadores de hemorroidas ou
fissuras anais.

Solução oral

30 mg/ml

Xarope

3 mg/ml

Docusato sódico +
A06A – Laxantes
bisacodil

Dropropizina

Essência de
terebentina +
salicilato de metila
+ cânfora + mentol

R05D –
Antitussígenos,
excluindo
associações com
expectorantes

M02A – Produtos
para dor articular e Gel
muscular de uso
dermatológico
local

R05X – Outros
Eucaliptol + terpina
produtos para gripe Xarope
+ mentol
e resfriados

Fendizoato de
cloperastina

Fenol + mentol

R05D –
Antitussígenos,
excluindo
associações com
expectorantes

Tosse seca (irritativa, não produtiva,
sem catarro) associada a várias
condições das vias aéreas superiores
e brônquicas.

0,2222 +
0,0444 ml/g +
44,4 + 98
mg/g

Dores leves a moderadas, como:
mialgia (dor muscular), reumatismo
(grupo de doenças que afeta as
articulações, músculos e esqueleto),
torcicolo, nevralgias (dor aguda em
um ou mais nervos), contusões.

0,00016
mL/mL +
0,123 + 0,16
mg/mL

Secreções mucosas densas e
viscosas (catarro, muco) nas vias
aéreas, decorrentes ou associadas à
traqueo-bronquites.

Suspensão oral 35,4 mg/ml
Tosse seca (irritativa, não produtiva,
sem catarro) sem causa definida.
Xarope

S02D – Outros
Solução
produtos otológicos otológica

3,54 mg/ml
18,6 + 1,3
mg/ml

Dor de ouvido. Remoção de cerume
(secreção do ouvido externo).

Ferro quelato +
cloridrato de
piridoxina +
nicotinamida

B03 –
Antianêmicos

Solução oral

3 + 0,05 +
0,80 mg/ml

Anemia por deficiência de ferro.

Ferrocarbonila

B03 –
Antianêmicos

Comprimido
mastigável

44,9 mg

Anemia por deficiência de ferro.
Suplementação de ferro em crianças
em fase de crescimento acelerado.

Flurbiprofeno

R02A –
Preparações para a Pastilha
garganta

8,75 mg

Inflamação da garganta.

Flutrimazol

D01A –
Antifúngicos de
uso local

Fosfato de sódio
monobásico +
fosfato de sódio
dibásico

A06A – Laxantes

Glicinato férico +
cianocobalamina
(Vit. B12) +
dexpantenol +
B03 –
nicotinamida (Vit.
Antianêmicos
B3) + nitrato de
tiamina (Vit. B1) +
riboflavina (Vit.
B2)

Glicinato férrico

B03 –
Antianêmicos

Creme
10 mg/g
dermatológico
Solução
dermatológica 10 mg/ml
spray

Solução retal

160 + 60
mg/ml

Micoses superficiais da pele.

Constipação intestinal (prisão-deventre).

27,58 + 0,003
Anemias por deficiência de ferro.
Suspensão oral + 0,1 + 0,4 +
Suplemento vitamínico.
0,1 mg

Suspensão oral 250 mg/ml

Suplemento de ferro em: anemias
carenciais, dietas restritivas e
inadequadas, doenças
crônicas/convalescença, na gestação
e lactação, para idosos, recémnascidos, lactentes e crianças em
fase de crescimento.

Glicinato férrico + B03 –
ácido fólico
Antianêmicos

Solução oral

15 + 0,5
mg/ml

Guaifenesina

Xarope

13,333 mg/ml Tosse associada a gripes e resfriados.

R05C –
Expectorantes,

Anemias por deficiência de ferro e
ácido fólico.

excluindo
associações com
antitussígenos

Guaifenesina +
bromidrato de
dextrometorfano

R05F –
Antitussígenos
associados a
expectorantes

Hidróxido de
alumínio

A02A – Antiácidos Comprimido

Xarope

Comprimido
mastigável
Hidróxido de
alumínio +
hidróxido de
magnésio

Hidróxido de
alumínio +
hidróxido de
magnésio +
oxetacaína

Hidróxido de
alumínio +
hidróxido de
magnésio +
simeticona

Hipromelose +
cetrimida

Tosse produtiva (com catarro) ou
seca (não produtiva, irritativa, sem
catarro) associada a gripes e
resfriados.

230 mg

Azia (acidez e queimação
estomacal).

400 + 400 mg

Azia (acidez e queimação
estomacal).

35,6 + 37
mg/g

Azia (acidez e queimação
estomacal), dispepsia (dor ou
desconforto no estômago devido à
má digestão), enjoo e vômito.
Distensão abdominal.

60 + 20 + 2
mg/ml

Regurgitação ácida (refluxo), azia
(acidez e queimação estomacal),
epigastralgia (dor na boca do
estômago) e dispepsia (dor ou
desconforto no estômago devido à
má digestão). Distensão abdominal.

A02A – Antiácidos
Pó
efervescente

A02A – Antiácidos Suspensão oral

Comprimido
mastigável

Azia (acidez e queimação
estomacal). Acumulação de gases no
trato digestivo, que causa sensação
A02A – Antiácidos
de inchaço, desconforto, distensão
120 + 41,5 + 7 abdominal, eructação (arroto) e
Suspensão oral
mg/ml
flatulência (gases intestinais).

Hidroxiquinolina + S02D – Outros
Solução
trolamina
produtos otológicos otológica

Hipromelose

13,3 + 1,3
mg/ml

S01X – Outros
produtos
oftalmológicos

S01X – Outros
produtos
oftalmológicos

Solução
oftálmica

Solução
oftálmica

153 + 200 +
25 mg

0,4 + 140
mg/ml

Remoção de cerume (secreção do
ouvido externo).

5 mg/ml

Ressecamento ocular (olho seco).
Lubrificação ocular durante o uso de
lentes de contato duras.

3,2 + 0,1
mg/ml

Ressecamento ocular (olho seco)
causado por secreção lacrimal
deficiente; desordens funcionais
resultantes de doenças locais ou
sistêmicas; ausência ou deficiência
do fechamento da pálpebra.

Ibuprofeno

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

Cápsula
gelatinosa
mole,
comprimido

400 mg

Suspensão oral 100 mg/ml

Ibuprofeno
arginina

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

D01A –
Iodo + óleo de cade
Antifúngicos de
+ ácido salicílico
uso local

Comprimido
revestido,
granulado

Febre. Dores leves a moderadas,
como: mialgia (dor muscular),
lombalgia (dor nas costas), artralgia
(dor de artrite, dor nas articulações),
cefaleia (dor de cabeça) tensional,
enxaqueca, dor de dente,
dismenorreia (cólicas menstruais) e
as associadas à gripes e resfriados
comuns.
Febre. Dores leves a moderadas,
como: mialgia (dor muscular),
dorsalgia (dor nas costas), cefaleia
(dor de cabeça), dor de garganta, dor
de dente, dismenorreias (cólicas
menstruais) e as associadas à gripes
e resfriados comuns.

Febre. Dores leves a moderadas,
como: mialgia (dor muscular),
nevralgia (dor me um ou mais
nervos), dor de dente, cefaleia (dor
770 mg (400 +
de cabeça), dismenorreia (cólicas
370 mg)
menstruais), e as associadas à gripes
e resfriados comuns e traumatismos,
como contusões, entorses,
distensões, luxações.

Tinha dos pés (tinea pedis, pé-deatleta), tinha das mãos (tinea
manus), tinha do corpo (tinea
Solução
10 + 10 + 20
corporis), tinha da virilha (tinea
dermatológica mg/ml
cruris, tinea inguinalis, eczema
marginado de Hebra). Micose nas
dobras de pele (intertrigo).

Iodopovidona

D06A –
Antibióticos de uso
local
Pomada
D08A –
100 mg/g
dermatológica
Antissépticos e
desinfetantes de
uso local

Ferimentos superficiais, pequenos
cortes, escoriações e arranhões.

Iodopovidona

D06A –
Antibióticos de uso
local
D08A –
Sabonete
Antissépticos e
desinfetantes de
uso local

Higienização das mãos e corpo,
incluindo mucosa vaginal.
Ferimentos superficiais na pele.
Afecções cutâneas (furúnculos,
acnes, impetigos, dermatites
infecciosas e dermatomicoses
superficiais).

7 mg/g

Lactato de amônio D02A – Emolientes Loção
120 + 1 mg/ml Pele seca e áspera. Hiperqueratose
+ alantoína
e protetores de uso dermatológica
palmar e plantar (espessamento da
local
pele das palmas das mãos e pés).
Ictiose vulgar (ressecamento e
descamação da pele).

Levomentol +
cânfora

R01A –
Descongestionantes
e outras
Inalante
preparações nasais
de uso local

415,4 + 415,4
Obstrução nasal (nariz entupido).
mg/ml

Levomentol +
cânfora + óleo de
eucalipto

R05X – Outros
produtos para gripe Unguento
e resfriados

Congestão nasal (naris entupido),
28,2 + 52,6 +
tosse e mialgia (dor muscular)
13,3 mg/g
associadas à gripes e resfriados.

Loratadina

R06A – Antihistamínicos para
uso sistêmico

Comprimido,
comprimido 10 mg
revestido

Xarope

1 mg/ml

Sintomas da rinite alérgica, como
espirros, obstrução nasal (nariz
entupido), prurido (coceira) nasal,
coriza (nariz escorrendo),
conjuntivite alérgica (ardor,
vermelhidão e coceira nos olhos) e
febre do feno (alergia ao pólen).
Urticária.
Constipação intestinal (prisão-deventre), impactação fecal (grande
massa de fezes empedrada e
endurecida que obstrui o trânsito
intestinal). Facilitar a evacuação no
preparo do paciente para exames
diagnósticos.

Macrogol +
bicarbonato de
sódio + cloreto de
sódio + cloreto de
potássio

A06A – Laxantes

Magaldrato

A02A – Antiácidos Suspensão oral 80 mg/ml

Magaldrato +
simeticona

Azia (acidez e queimação
800 + 100 mg estomacal). Acumulação de gases no
trato digestivo, que causa sensação
A02A – Antiácidos
de inchaço, dor ou desconforto,
distensão abdominal, eructação
(arroto) e flatulência (gases
Suspensão oral 80 + 10 mg/ml
intestinais).

Maleato de
bronfeniramina +
cloridrato de
fenilefrina

R01B –
Comprimido
Descongestionantes revestido de
nasais para uso
liberação
sistêmico
programada

13,125 +
Pó para
0,1775 +
preparação
0,3507 +
extemporânea
0,0466 g

Azia (acidez e queimação
estomacal).

Comprimido
mastigável

Solução oral

12 + 15 mg

2 + 2,5 mg/ml

Sintomas de gripe, resfriado, rinite e
sinusite, alérgicas ou não, como:
congestão nasal (nariz entupido),
coriza (nariz escorrendo), prurido
(coceira) nasal.

R06A – AntiMaleato de
histamínicos para
dexclorfeniramina
uso sistêmico

Maleato de
mepiramina +
hidróxido de
alumínio + ácido
acetilsalicílico +
cafeína

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos
R06A – Antihistamínicos para
uso sistêmico

Xarope

0,4 + 1 mg/ml

Comprimido
revestido

2 mg

Drágea
repetabs

6 mg

Solução oral

2,8 mg/ml

Comprimido

15 + 150 +
150 + 50 mg

Cefaleias (dor de cabeça) e alergias.

500 mg

Enterobíase (oxiuríase, oxiúros).
Tricuríase (verme do chicote).
Ascaridíase (lombriga).
Ancilostomíase e necatoríase
(amarelão).

Comprimido

Mebendazol

P02C –
Antinematóides
Suspensão oral 20 mg/ml

Metenamina +
cloreto de
metiltionínio

J01X – Outros
antibacterianos de Drágea
uso sistêmico

Metronidazol

D06B –
Gel
Quimioterápicos de
7,5 mg/g
dermatológico
uso local

Naproxeno

M01A – AntiComprimido
inflamatórios e
antirreumáticos não
esteroidais

120 + 20 mg

500 mg

Prurido (coceira).
Eczemas/dermatites alérgicos.
Urticária. Picada de insetos. Rinite
alérgica. Conjutivite alérgica.
Dermatite atópica.

Enterobíase (oxiuríase, oxiúros).
Tricuríase (verme do chicote).
Ascaridíase (lombriga).
Ancilostomíase e necatoríase
(amarelão). Teníase (solitária).
Cistites (infecções na bexiga).
Prevenção de cistites em pacientes
em uso de sonda e em pessoas com
infecções urinárias que ocorrem com
frequência.

Rosácea.

Febre. Dor e inflamação da garganta.
Dor e inflamação localizadas do
sistema musculoesquelético, como:
torcicolo, bursite (inflamação da
bursa, pequena bolsa contendo
líquido que envolve as articulações),
tendinite (inflamação dos tendões),
"cotovelo do tenista" e as
decorrentes de traumatismos, como
entorses, distensões, contusões,
lesões leves decorrentes de prática

esportiva. Lombalgia (dor na
lombar, dor nas costas), artralgia
(dor da artrite, dor nas articulações),
dor nas pernas, dor de dente, dor
abdominal e pélvica, cefaleia (dor de
cabeça), dor reumática. Sintomas de
gripe e resfriado comuns.

M01A – Antiinflamatórios e
Comprimido
Naproxeno sódico
antirreumáticos não revestido
esteroidais

550 mg

Adesivo
21 mg
transdérmico

Nicotina

N07B –
Transtornos de
dependência (vício) Pastilha, goma
mastigável

Nitrato de
miconazol

D01A –
Antifúngicos de
uso local

Febre. Dor e inflamação da garganta.
Dor e inflamação localizadas do
sistema musculoesquelético, como:
torcicolo, bursite (inflamação da
bursa, pequena bolsa contendo
líquido que envolve as articulações),
tendinite (inflamação dos tendões),
"cotovelo do tenista" e as
decorrentes de traumatismos, como
entorses, distensões, contusões,
lesões leves decorrentes de prática
esportiva. Lombalgia (dor na
lombar, dor nas costas), artralgia
(dor da artrite, dor nas articulações),
dor nas pernas, dor de dente, dor
abdominal e pélvica, cefaleia (dor de
cabeça), dor reumática. Sintomas de
gripe e resfriado comuns.

Dependência do tabaco. Sintomas da
síndrome de abstinência de nicotina.

4 mg

Aerossol
dermatológico,
creme
20 mg/g
dermatológico,
pó
dermatológico

Loção
20 mg/ml
dermatológica,
emulsão
dermatológica

Tinha dos pés (tinea pedis, pé-deatleta), tinha do corpo (tinea
corporis), tinha da virilha (tinea
cruris, tinea inguinalis). Pitiríase
versicolor (tinea versicolor, pano
branco ou micose de praia).
Cromofitose. Micose de unha
(onicomicose, tinea unguium).
Candidíase cutânea.
Tinha dos pés (tinea pedis, pé-deatleta), tinha do corpo (tinea
corporis), tinha da virilha (tinea
cruris, tinea inguinalis), tinha da
cabeça (tinea capitis), tinha de barba
(tinea barbae). Micose de unha
(onicomicose, tinea unguium).
Pitiríase versicolor (tinea versicolor,
pano branco ou micose de praia).
Candidíase cutânea. Candidíase em

dobras da pele (intertrigo). Eritrasma
(infecção cutânea por bactéria).
Dermatite de fraldas (assaduras,
dermatite amoniacal).
G01A – Antiinfecciosos e
antissépticos
ginecológicos,
excluindo
associações com
corticosteroides

Nitrato de
oxiconazol

D01A –
Antifúngicos de
uso local

Óxido de zinco +
salicilato de fenila D01A –
+ ácido bórico +
Antifúngicos de
enxofre + mentol + uso local
cânfora

Creme vaginal 20 mg/g

Candisíase vaginal. Candidíase
perianal (em volta do ânus).

Solução
10 mg/ml
dermatológica

Tinha dos pés (tinea pedis, pé-deatleta), tinha das mãos (tinea
manus), tinha do corpo (tinea
corporis), tinha da virilha (tinea
cruris, tinea inguinalis), tinha da
cabeça (tinea capitis). Pitiríase
versicolor (tinea versicolor, pano
branco ou micose de praia).
Dermatite seborreica. Micose nas
dobras de pele (intertrigo).
Candidíase cutânea. Candisíase da
vulva (vulvite), glande (balanite) e
prepúcio (balanopostite). Infecções
mistas por fungos e bactérias Grampositivas.

Dermatite de fraldas (assaduras,
10 + 2,0 + 5,0
Pó
dermatite amoniacal). Brotoejas.
+ 5,0 + 0,2 +
dermatológico
Frieiras. Desodorante e
1,0 mg/g
antiperspirante.

Palmitato de retinol
(Vit. A) +
D02A – Emolientes
5000 + 1000 + Pele seca e áspera. Irritações da pele
colecalciferol (Vit.
Creme
e protetores de uso
20 UI/g + 2 de pequena intensidade provocadas
D3) + acetato de
dermatológico
local
mg/g
por exposição excessiva ao sol.
racealfatocoferol
(Vit. E) + alantoína
Paracetamol

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos
Comprimido
efervescente

500 mg

Febre. Dores leves a moderadas,
como: cefaleia (dor de cabeça),
enxaqueca, dores músculoesqueléticas, dor de garganta, dor de
dente, dor da osteoartrite (artrose),
dismenorreia (cólicas menstruais) e
as associadas à procedimentos
odontológicos e vacina.

Comprimido

160 mg

Febre. Dores leves a moderadas,

mastigável

Comprimido
revestido

Paracetamol +
cafeína

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

Paracetamol +
carisoprodol +
cafeína

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

como: cefaleia (dor de cabeça), dor
de dente, dor de garganta e as
associadas à gripes e resfriados
comuns.

750 mg

Febre. Dores leves a moderadas,
como: cefaleia (dor de cabeça), dor
no corpo, dor de dente, lombalgia
(dor nas costas), mialgias (dores
musculares), artralgias (dores da
artrite, dores na articulação),
dismenorreia (cólicas menstruais) e
as associadas à gripes e resfriados
comuns.

Pó para
preparação
100 mg/g
extemporânea

Sintomas da gripe e resfriado
comuns, como: febre, cefaleia (dor
de cabeça) e dor no corpo.

Solução oral

Febre. Dores leves a moderadas,
como: cefaleia (dor de cabeça), dor
de dente, dor de garganta e as
associadas à gripes e resfriados
comuns.

200 mg/ml

Suspensão oral 140 mg/ml

Febre. Dores leves a moderadas,
como: cefaleia (dor de cabeça), dor
no corpo, dor de dente, dor de
garganta, lombalgia (dor nas costas),
mialgias (dores musculares),
artralgias (dores da artrite, dores na
articulação) e as associadas à gripes
e resfriados comuns.

Comprimido
efervescente

500 + 65 mg

Febre. Dores leves a moderadas,
como: cefaleia (dor de cabeça),
enxaqueca, dor no corpo, dor de
dente, lombalgia (dor nas costas),
mialgias (dores musculares),
artralgias (dores da artrite, dores na
articulação), dor de garganta, dor de
dente, dismenorreia (cólicas
menstruais) e as associadas à gripes
e resfriados comuns, procedimentos
odontológicos e vacinas.

350 + 150 +
50 mg

Dores leves a moderadas, como:
mialgia (dor muscular), torcicolo e
as decorrentes de traumatismos
como: contusões, entorses,
distensões, luxações.

Comprimido

Paracetamol +
citrato de
orfenadrina +
cafeína

M03B – Relaxantes Comprimido
musculares de ação
central

Paracetamol +
cloridrato de
fenilefrina +
maleato de
carbinoxamina

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

Paracetamol +
cloridrato de
fenilefrina +
maleato de
carbinoxamina +
citrato de
pentoxiverina

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

450 + 35 + 50 Dores leves a moderadas associadas
mg
a contraturas musculares, incluindo
cefaleia (dor de cabeça) tensional.

Solução oral, 40 + 1 + 0,4
xarope
mg/ml

Comprimido

Sintomas da gripe e resfriado
comuns, como febre, cefaleia (dor de
cabeça), mialgias (dor muscular),
coriza (nariz escorrendo), espirros e
congestão nasal (nariz entupido).

Sintomas da gripe e resfriado
400 + 10 + 2 +
comuns, como febre, dor e
10 mg
congestão nasal.

Comprimido, 400 + 4 + 4
cápsula dura mg
Paracetamol +
cloridrato de
fenilefrina +
maleato de
clorfeniramina

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

Pó para
solução oral

Sintomas da gripe e resfriado
comuns, como febre, cefaleia (dor de
80 + 0,8 + 0,8
cabeça), mialgias (dor muscular),
mg/g
coriza (nariz escorrendo), espirros e
congestão nasal (nariz entupido).

Solução oral

40 + 0,6 + 0,6
mg/ml

Paracetamol +
cloridrato de
fenilefrina +
paracetamol

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

Comprimido

400 + 20 +
400 mg

Sintomas da gripe e resfriado
comuns, como febre, dor e
congestão nasal.

Paracetamol +
cloridrato de
fenilefrina +
paracetamol +
maleato de
carbinoxamina

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

Comprimido

400 + 20 +
400 + 4 mg

Sintomas da gripe e resfriado
comuns, como febre, dor e
congestão nasal.

Paracetamol +
cloridrato de
fenilefrina +
paracetamol +
maleato de
carbinoxamina +
paracetamol

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

Comprimido

Sintomas da gripe e resfriado
400 + 20 +
comuns, como febre, dor e
400 + 4 + 400
congestão nasal.

Paracetamol +
maleato de

N02B –
Analgésicos e

Solução oral

120 + 2 mg/ml Sintomas da gripe e resfriado
comuns, como febre, dor e

carbinoxamina

antipiréticos

Paracetamol +
propifenazona +
cafeína

N02B –
Analgésicos e
antipiréticos

Permetrina

P03A –
Ectoparasiticidas,
incluindo
escabicidas

congestão nasal.
Febre. Dores leves a moderadas,
250 + 150 + como: cefaleia (dor de cabeça), dor
Comprimido
50 mg
de dente e as associadas à gripes e
resfriados comuns.
Emulsão
dermatológica, 10 mg/g
sabonete
Xampu

10 mg/ml

Loção
50 mg/ml
dermatológica
D10A –
Peróxido de
Preparações
benzoíla + enxofre antiacne de uso
local

Picossulfato de
sódio

A06A – Laxantes

Picossulfato de
sódio + óleo
A06A – Laxantes
mineral leve + ágarágar

Piridoxina +
metionina

Policarbofila
cálcica

Pediculose (piolhos e lêndeas).

Escabiose (sarna).

Creme
Acne vulgar leve (cravos e
50 + 20 mg/g
dermatológico
espinhas).

Solução oral

7,5 mg/ml

Constipação intestinal (prisão-deventre). Facilitar a evacuação em
casos necessários, como no preparo
do paciente para exames
diagnósticos; antes ou após
procedimentos cirúrgicos; e em
pacientes acamados, portadores de
hemorroidas ou fissuras anais.

0,334 +
Constipação intestinal (prisão-deEmulsão oral 282,25 + 2,72
ventre).
mg/ml

A02A – Antiácidos Solução oral

Dispepsia (dor ou desconforto no
estômago devido à má digestão),
1 + 10 mg/ml
enjoo e vômito. Distensão
abdominal.

A06A – Laxantes

625 mg

Comprimido
revestido

Constipação intestinal (prisão-deventre) ou diarreia, associadas a
condições como diverticulose (tipo
de hérnia na parede do intestino que
pode ter como consequência uma
inflamação local) e síndrome do
intestino irritável (caracterizada por
dor abdominal com cólica, distensão
abdominal por gases, constipação ou
diarreia).

Policresuleno +
cloridrato de
cinchocaína

C05A – Agentes Pomada retal 50 + 10 mg/g
para tratamento de
hemorroidas e
fissuras anais de
Supositório
100 + 27 mg
uso local

Hemorroidas. Fissuras, prurido
(coceira) e eczemas (irritação com
vermelhidão) da região do ânus
provocados por afecções anorretais.
Curativo após cirurgias
proctológicas.

Prometazina

D04A –
Antipruriginosos,
incluindo antiCreme
20 mg/g
histamínicos,
dermatológico
anestésicos e outros
de uso local

Prurido (coceira). Picada de insetos.

Racemetionina +
cloreto de colina

A05B – Terapia
Comprimido
biliar, lipotrópicos revestido

Distúrbios hepáticos (do fígado).

100 + 20 mg

Racemetionina +
cloreto de colina + A05B – Terapia
Solução oral
betaína +
biliar, lipotrópicos
cianocobalamina

Hepatoprotetor (proteção do fígado
contra agressões de origem
alimentar (dietas gordurosas,
ingestão excessiva de bebidas
10 + 50 + 10 +
alcoólicas), medicamentosa ou
0,005 mg
infecciosa.). Dispepsia (dor ou
desconforto no estômago devido à
má digestão), enjoo e vômito.
Enxaqueca digestiva.

Racemetionina +
cloreto de colina + A05B – Terapia
Drágea
inositol +
biliar, lipotrópicos
cianocobalamina

Hepatoprotetor (proteção do fígado
contra agressões de origem
100 + 25 + 50 alimentar (dietas gordurosas,
+ 0,002 mg
ingestão excessiva de bebidas
alcoólicas), medicamentosa ou
infecciosa.).

Sacarato de óxido
férrico

B03 –
Antianêmicos

Solução oral

0,4 ml/ml

Anemias por deficiência de ferro.

Saccharomyces
boulardii

A07F –
Microrganismos
antidiarreicos

Cápsula
gelatinosa
dura; pó oral

250 mg

Diarreias de diferentes causas.
Restauração da flora intestinal.

Salicilato de
etilenoglicol +
levomentol +
acetato de
racealfatocoferol +
cânfora

M02A – Produtos Emplastro
para dor articular e
muscular de uso
local

175 + 140 +
140 + 42 mg

Dor e inflamação localizadas do
sistema musculoesquelético, como:
torcicolo, tendinites (inflamação dos
tendões), fadiga muscular, rigidez
nos ombros e as decorrentes de
traumatismos, como contusões,
pancadas, torções, entorses. Mialgia
(dor muscular), lombalgia (dos nas
costas), artralgia (dor de artrite, dor

nas articulações), nevralgia (dor
aguda em um ou mais nervos).
Dor e inflamação localizadas do
sistema musculoesquelético, como:
torcicolo, tendinites (inflamação dos
tendões), fadiga muscular, rigidez
M02A – Produtos
Salicilato de metila
nos ombros e as decorrentes de
para dor articular e Adesivo
144 + 28,4 +
+ cânfora +
traumatismos, como contusões,
muscular de uso
dermatológico 131 mg
levomentol
pancadas, torções, entorses. Mialgia
local
(dor muscular), lombalgia (dos nas
costas), artralgia (dor de artrite, dor
nas articulações), nevralgia (dor
aguda em um ou mais nervos).
Pomada
52,5 + 44,4 +
dermatológica
20 mg/g
M02A – Produtos
Salicilato de metila para dor articular e
+ cânfora + mentol muscular de uso
Solução
0,0333 ml/ml
local
dermatológica + 33,3 + 8,3
aerossol
mg/ml

Salicilato de metila
+ extrato fluido
de Beladona +
cânfora

Dores leves a moderadas, como:
mialgia (dor muscular), reumatismo
(grupo de doenças que afeta as
articulações, músculos e esqueleto),
torcicolo, nevralgias (dor em um ou
mais nervos), contusões.

Dores leves a moderadas, como:
M02A – Produtos
torcicolo, câimbras, nevralgias (dor
para dor articular e Gel
40 + 13,6 + 10 em um ou mais nervos) e as
muscular de uso
dermatológico mg/g
decorrentes de traumatismos, como
local
contusões, pancadas, torções,
entorses, espasmos.

Dores leves a moderadas, como:
M02A – Produtos
mialgia (dor muscular), artralgia
Salicilato de metila para dor articular e Pomada
50 + 50 mg/g (dor de artrite, dor nas articulações)
+ iodo
muscular de uso
dermatológica
e as decorrentes de traumatismos,
local
como contusões e entorses.
Dor e inflamação localizadas do
sistema musculoesquelético, como:
Gel
150 + 70 mg/g torcicolo, tendinites (inflamação dos
dermatológico
tendões), fadiga muscular, rigidez
M02A – Produtos
nos ombros e as decorrentes de
Salicilato de metila para dor articular e
traumatismos, como contusões,
+ levomentol
muscular de uso
pancadas, torções, entorses. Mialgia
local
(dor muscular), lombalgia (dos nas
Adesivo
105 + 31,5 mg costas), artralgia (dor de artrite, dor
dermatológico
nas articulações), nevralgia (dor
aguda em um ou mais nervos).
Salicilato de metila M02A – Produtos
+ mentol
para dor articular e
muscular de uso
local

Gel
150 + 100
dermatológico, mg/g
creme
dermatológico

Dores leves a moderadas, como:
mialgia (dor muscular), reumatismo
(grupo de doenças que afeta as
articulações, músculos e esqueleto),

Pomada
250 + 250
dermatológica mg/g

torcicolo, nevralgias (dor em um ou
mais nervos), contusões.

Solução
dermatológica 50 + 10 mg/g
aerossol
Salicilato de metila
+ óxido de zinco +
bálsamo do peru +
extrato fluido
de Beladona +
cânfora

Dores leves a moderadas, como:
M02A – Produtos
torcicolo, nevralgias (dor em um ou
para dor articular e Pomada
50 + 90 + 20 + mais nervos) e as decorrentes de
muscular de uso
dermatológica 16 + 10 mg/g traumatismos, como contusões,
local
pancadas, torções, entorses,
espasmos.

Dor e inflamação localizadas do
sistema musculoesquelético, como:
torcicolo, tendinites (inflamação dos
Salicilato de metila
tendões), fadiga muscular, rigidez
M02A – Produtos
+ salicilato de
Solução
nos ombros e as decorrentes de
para dor articular e
30 + 19 + 38,5
etilenoglicol +
dermatológica
traumatismos, como contusões,
muscular de uso
+ 38,5 mg/ml
levomentol +
aerossol
pancadas, torções, entorses. Mialgia
local
cânfora
(dor muscular), lombalgia (dos nas
costas), artralgia (dor de artrite, dor
nas articulações), nevralgia (dor
aguda em um ou mais nervos).

Salicilato de metila
+ salicilato de
etilenoglicol +
levomentol +
cânfora + timol

M02A – Produtos
para dor articular e
Emplastro
muscular de uso
local

Silimarina +
racemetionina

A05B – Terapia
Drágea
biliar, lipotrópicos

Simeticona

A03A – Fármacos Comprimido
para transtornos
funcionais do trato
Comprimido
gastrintestinal
mastigável

Dor e inflamação localizadas do
sistema musculoesquelético, como:
torcicolo, tendinites (inflamação dos
tendões), fadiga muscular, rigidez
144,14 +
nos ombros e as decorrentes de
21,84 +
traumatismos, como contusões,
131,04 + 28,4
pancadas, torções, entorses. Mialgia
+ 18,34 mg
(dor muscular), lombalgia (dos nas
costas), artralgia (dor de artrite, dor
nas articulações), nevralgia (dor
aguda em um ou mais nervos).

70 + 100 mg

150 mg

125 mg

Hepatoprotetor (proteção do fígado
contra agressões de origem
alimentar (dietas gordurosas,
ingestão excessiva de bebidas
alcoólicas), medicamentosa ou
infecciosa.).
Acumulação de gases no trato
digestivo, que causam sensação de
inchaço, dor ou desconforto,
distensão abdominal, eructação
(arroto) e flatulência (gases
intestinais).

Emulsão oral 150 mg/ml

Sorbitol +
laurilsulfato de
sódio

A06A – Laxantes

Solução retal

714 + 7,7
mg/g

Constipação intestinal (prisão-deventre). Facilitar a evacuação em
casos necessários, como no preparo
do paciente para exames
diagnósticos; antes ou após
procedimentos cirúrgicos; e em
pacientes acamados, portadores de
hemorroidas ou fissuras anais.

Dermatite de fraldas (assaduras,
Subgalato de
D02A – Emolientes
dermatite amoniacal). Brotoejas.
Gel
bismuto + óxido de e protetores de uso
1,5 + 45 mg/g Irritações da pele de pequena
dermatológico
zinco
local
intensidade provocadas pelo vento
ou exposição prolongada ao sol.
Subgalato de
bismuto + óxido de
zinco + iodeto de
timol

D08A –
Antissépticos e
desinfetantes de
uso local

Dermatite de fraldas (assaduras,
Pó
3,0 + 93,33 + dermatite amoniacal). Brotoejas.
dermatológico 1,5 mg/g
Desodorante e antiperspirante dos
pés e axilas.

Sulfato de
magnésio

A02A – Antiácidos

Pó para
solução oral

Sulfato de
neomicina

D06A –
Pomada
Antibióticos de uso
5 mg/g
dermatológica
local

176,5 mg/g

Azia (acidez e queimação
estomacal). Constipação (prisão de
ventre) ocasional.
Infecções bacterianas da pele e
mucosas, como impetigo e
furúnculo. Eczemas e queimaduras
infectados. Úlcera cutânea.

Infecções bacterianas da pele e
mucosas, como impetigo, ectima,
furúnculo, carbúnculo (antraz); nas
dobras de pele (intertrigo), parte
Sulfato de
D06A –
Pomada
5 mg/g + 250 externa da orelha e mucosa nasal.
neomicina +
Antibióticos de uso
dermatológica UI/g
Eczemas, acne, queimaduras
bacitracina zíncica local
infectados. Úlcera cutânea.
Profilaxia de infecções cutâneomucosas decorrentes de ferimentos
cortantes (inclusive cirúrgicos).
Sulfato de
neomicina +
A01A –
Suspensão de 25 + 25 + 15 Aftas e outras inflamações da
tartarato de bismuto
Preparações bucais uso local
mg/ml
mucosa da boca.
e sódio + cloridrato
de procaína
Sulfato de
A01A –
Suspensão de 26 + 25 + 15 + Aftas e outras inflamações da
neomicina +
Preparações bucais uso local
1 mg/ml
mucosa da boca.
tartarato de bismuto

e sódio + cloridrato
de procaína +
mentol

A15 - Estimulantes
Solução oral
do apetite

Sulfato ferroso
B03 –
Antianêmicos

Sulfato ferroso +
cloridrato de
piridoxina +
nicotinamida

B03 –
Antianêmicos

Sulfeto de selênio

D01A –
Antifúngicos de
uso local

Tintura de Plumeria
lancifolia +
salicilato de sódio +
extrato fluido
G02C – Outros
de Passiflora
produtos
alata + extrato
ginecológicos
fluido de casca
de Citrus
aurantium L.

D01A –
Antifúngicos de
uso local

Estimulante do apetite. Estados de
inapetência (perda da vontade de se
alimentar).

Comprimido
revestido,
drágea

190 mg

Solução oral

125 mg/ml

Xarope

50 mg/ml

Solução oral

Anemias por deficiência de ferro.
9,95 + 0,33 +
Estimulante do apetite. Suplemento
0,66 mg/ml
vitamínico. Estimulante cerebral.

Anemias por deficiência de ferro.

Xampu

25 mg/ml

Caspa. Dermatite seborréica.
Pitiríase versicolor (tinea versicolor,
pano branco ou micose de praia) no
couro cabeludo.

Solução oral

0,625 ml/15
ml + 400
mg/15 ml +
0,300 + 0,013
ml/15 mL.

Regulador do fluxo menstrual.
Dismenorreias (cólicas menstruais)
agudas ou crônicas. Perturbações da
menopausa.

150 + 3,4 +
3,2 mg/g

Dor e prurido (coceira) comuns no
surgimento da primeira dentição em
crianças.

Tintura Matricaria
chamomilla L +
A01A –
Gel de uso
cloridrato de
Preparações bucais local
lidocaína +
polidocanol
Tioconazol

1,5 mg/ml

Creme
10 mg/g
dermatológico

Tinha dos pés (tinea pedis, pé-deatleta), tinha do corpo (tinea
corporis), tinha da virilha (tinea
cruris, tinea inguinalis), tinha da
cabeça (tinea capitis). Pitiríase
versicolor (tinea versicolor, pano
branco ou micose de praia).

Infecções mistas por fungos e
bactérias Gram-positivas.
R02A –
Tirotricina + sulfato
Solução de uso 0,3 + 10
Preparações para a
de hidroxiquinolina
local
mg/ml
garganta

Aftas e outras irritações da mucosa
da boca. Dor de garganta.

Tirotricina + sulfato R02A –
de hidroxiquinolina Preparações para a Pastilha
+ benzocaína
garganta

Aftas e outras irritações da mucosa
da boca. Dor de garganta.

1 + 0,7 + 5 mg

Tirotricina + sulfato
R02A –
de hidroxiquinolina
Solução de uso 0,1 + 2 + 4
Preparações para a
+ cloridrato de
local spray
mg/ml
garganta
lidocaína

Aftas e outras irritações da mucosa
da boca. Dor de garganta.

Tirotricina + sulfato
A01A –
de hidroxiquinolina
Gel dental
Preparações bucais
+ fluoreto de sódio

Aftas e outras inflamações da
mucosa da boca. Profilaxia da cárie.

Tribenosídeo +
cloridrato de
lidocaína

C05A – Agentes Creme retal
para tratamento de
hemorroidas e
fissuras anais de
Supositório
uso local

0,25 + 6,2 +
2,2 mg/g

50 + 20 mg/g
Hemorroidas.
400 + 40 mg

D02A – Emolientes
Creme
e protetores de uso
200 mg/g
dermatológico
local

Ureia

Pele seca e áspera. Hiperqueratose
(espessamento da pele), ictiose
(ressecamento e descamação da
pele), eczema e calosidade de mãos,
cotovelos, joelhos e pés.

ANEXO II
LISTA DE MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO (LMIP)
Medicamentos Fitoterápicos

Espécie

Aesculus hippocastanum

Classe
Terapêutica

Parte
Indicações terapêuticas e informações
empregada complementares.

Produtos com ação
sobre o aparelho Sementes
cardiovascular

Alívio dos sintomas relacionados a inchaços nas
pernas, veias varicosas, sensação de peso, dor,
cansaço, coceira, tensão nas pernas e câimbras
na panturrilha. Restrições: uso oral, uso adulto.

Aloe ferox + Gentiana
lutea

Digestivos,
Rizoma +
hepatoprotetores, folhas
colagogos e
coleréticos com ou
sem efeito
antiespasmódico

Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar.
Auxiliar no tratamento dos sintomas da
dispepsia funcional. Prevenção e tratamento
auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios
gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral,
uso adulto.

Aloe vera

Anti-inflamatórios.
Cicatrizantes com
Folhas
ação antiinflamatória.

Cicatrizante, destinado ao tratamento de
queimaduras térmicas leves. Anti-inflamatório.
Auxiliar no tratamento dos sintomas das
dispepsias funcionais e dos distúrbios
gastrointestinais espásticos (uso oral, uso
adulto). Anti-inflamatório (uso tópico, uso
adulto)

Arnica montana

Produtos com ação Capítulo
na pele e mucosas floral

Alívio dos sintomas de equimoses, hematomas e
contusões. Uso tópico, uso adulto.

Atropa belladona

Antiespasmódicos
e anticolinérgicos Folhas
gastrointestinais

Alívio dos sintomas de cólicas e espasmos
gastrintestinais. Uso oral, uso adulto.

Calendula officinalis

Anti-inflamatórios.
Cicatrizantes com
Flores
ação antiinflamatória.

Cicatrizante, destinado ao tratamento de
queimaduras térmicas leves. Anti-inflamatório.
Auxiliar no tratamento dos sintomas das
dispepsias funcionais e dos distúrbios
gastrointestinais espásticos (uso oral, uso
adulto). Anti-inflamatório (uso tópico, uso
adulto)

Cassia fistula + Senna
alexandrina

Laxantes irritantes Fruto +
ou estimulantes
folhas

Constipação ocasional. Uso adulto, uso oral.

Centella asiatica

Produtos com ação
Partes
sobre o aparelho
aéreas
cardiovascular

Alívio dos sintomas relacionados a inchaços nas
pernas, veias varicosas, sensação de peso, dor,
cansaço, coceira, tensão nas pernas e câimbras
na panturrilha. Restrições: uso oral, uso adulto.

Cinchona calisaya

Estimulantes do
apetite

Casca

Estimulante do apetite e para cansaço físico e
mental. Uso oral, uso adulto.

Outros produtos
Cinnamomum
para o aparelho
zeylanicum + Caryophyllus
digestivo e
aromaticus
metabolismo

-

Antiflatulento em casos de problemas
digestivos. Uso oral. Uso adulto.

Crataegus oxyacantha +
Salix alba + Passiflora
incarnata

Flores +
casca +
flores

Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da
ansiedade leve e da insônia. Uso oral, uso
adulto.

Ansiolíticos

Cynara scolymus

Digestivos,
Folhas
hepatoprotetores,
colagogos e
coleréticos com ou
sem efeito
antiespasmódico

Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar.
Auxiliar no tratamento dos sintomas da
dispepsia funcional. Prevenção e tratamento
auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios
gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral,
uso adulto.

Cynara scolymus +
Peumus boldus

Digestivos,
hepatoprotetores,
colagogos e
Folhas +
coleréticos com ou folhas
sem efeito
antiespasmódico

Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar.
Auxiliar no tratamento dos sintomas da
dispepsia funcional. Prevenção e tratamento
auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios
gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral,
uso adulto.

Eucaliptus globulus

Expectorantes

Antisséptico das vias aéreas superiores e
expectorante. Broncodilatador. Uso oral, uso
adulto.

Gentiana
lutea + Chamaemelum
nobile

Digestivos,
hepatoprotetores,
colagogos e
Rizoma +
coleréticos com ou raiz
sem efeito
antiespasmódico

Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar.
Auxiliar no tratamento dos sintomas da
dispepsia funcional. Prevenção e tratamento
auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios
gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral,
uso adulto.

Glycine max

Produtos para uso
Sementes
em ginecologia

Auxiliar no alívio dos sintomas do climatério.
Uso oral, uso adulto.

Glycyrrhiza glabra

Antiulcerosos

Alívio dos sintomas digestivos incluindo
queimação e dispepsia. Uso oral, uso adulto.

Hamamelis virginiana

Antihemorroidários
tópicos e/ou terapia
Folhas
varicosa inclusive
antihemorroidário

Harpagophytum
procumbens

Anti-inflamatórios
Raízes
Alívio de dores articulares menores e dor
ou antirreumáticos
secundárias lombar aguda. Uso oral, uso adulto.
simples

Matricaria
chamomilla + Gentiana
lutea + Nux
vômica + Peumus boldus

Matricaria recutita

Antiespasmódico

Folhas

Raízes

Auxiliar no tratamento de hemorroidas externas
e equimoses (uso tópico, uso adulto). Alívio do
prurido e ardor associados a hemorroidas (uso
oral, uso adulto).

Flores +
rizoma e
Auxiliar no tratamento dos sintomas das
raízes +
dispepsias. Uso oral. Uso adulto.
sementes +
folhas

Anti-inflamatórios. Capítulos
Cicatrizantes com florais
ação antiinflamatória.

Cicatrizante, destinado ao tratamento de
queimaduras térmicas leves. Anti-inflamatório.
Auxiliar no tratamento dos sintomas das
dispepsias funcionais e dos distúrbios

gastrointestinais espásticos (uso oral, uso
adulto). Anti-inflamatório (uso tópico, uso
adulto)

Maytenus ilicifolia

Antiulcerosos

Folhas

Alívio dos sintomas digestivos incluindo
queimação e dispepsia. Uso oral, uso adulto.

Maytenus ilicifolia +
Jateoriza palmata

Outros produtos
para o aparelho
digestivo e
metabolismo

Folhas +
raízes

Auxiliar no tratamento dos sintomas das
dispepsias funcionais, principalmente na dor
epigástrica. Uso oral. Uso adulto.

Melissa officinalis

Antiespasmódico,
ansiolítico,
Folhas
cicatrizantes

Antiflatulento (combate gases),
antiespasmódico e ansiolítico leve. Uso oral,
uso adulto.

Mikania glomerata

Expectorantes

Folhas

Antisséptico das vias aéreas superiores e
expectorante. Broncodilatador. Uso oral, uso
adulto.

Mikania glomerata +
Polygala senega +
Cephaelis ipecacuanha

Expectorantes

-

Antitussígeno, broncodilatador e expectorante.
Uso oral. Uso adulto.

Expectorantes

Partes
aéreas

Antisséptico das vias aéreas superiores e
expectorante. Broncodilatador. Uso oral, uso
adulto.

-

Antitussígeno, broncodilatador e expectorante.
Uso oral. Uso adulto.

Nasturtium officinale

Nasturtium officinale +
Mikania glomerata +
Polygala senega +
Expectorantes
Myroxylon balsamum +
Cephaelis ipecacuanha +
Aconitum napellus

Operculina alata

Laxantes irritantes
Raiz
ou estimulantes

Laxativo, nos casos de constipação funcional
aguda. Uso oral, uso adulto.

Panax ginseng

Neurotônico

Raiz

Para cansaço físico e mental. Uso oral, uso
adulto.

Passiflora
alata + Erythrina
mulungu + Crataegus
oxycanta

Ansiolíticos

Folhas +
casca +
flores e
folhas

Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da
ansiedade leve e da insônia. Uso oral, uso
adulto.

Passiflora incarnata

Ansiolíticos

Partes
aéreas

Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da
ansiedade leve e da insônia. Uso oral, uso

adulto.
Passiflora incarnata +
Crataegus oxyacanta +
Salix alba

Ansiolíticos

-

Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da
ansiedade leve e da insônia. Uso oral, uso
adulto.

Paullinia cupana

Neurotônico

Semente

Para cansaço físico e mental. Uso oral, uso
adulto.

Peumus boldus (folhas)

Digestivos,
hepatoprotetores,
colagogos e
Folhas
coleréticos com ou
sem efeito
antiespasmódico

Digestivos,
hepatoprotetores,
Peumus boldus + Rhamnus
colagogos e
purshiana + Rheum
coleréticos com ou
palmatum
sem efeito
antiespasmódico

Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar.
Auxiliar no tratamento dos sintomas da
dispepsia funcional. Prevenção e tratamento
auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios
gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral,
uso adulto.

Folha +
casca +
rizoma e
raiz

Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar.
Auxiliar no tratamento dos sintomas da
dispepsia funcional. Prevenção e tratamento
auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios
gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral,
uso adulto.

Plantago ovata (casca da
semente)

Laxantes
Casca da
incrementadores do
semente
bolo intestinal

Auxiliar no tratamento de constipação intestinal.
Constipação ocasional. Uso oral, uso adulto.

Plantago ovata + Senna
alexandrina

Semente e
Laxantes
casca da
Auxiliar no tratamento de constipação intestinal.
incrementadores do
semente + Constipação ocasional. Uso oral, uso adulto.
bolo intestinal
Frutos

Polygala senega (raízes)

Produtos para o
aparelho
respiratório

Rhamnus purshiana

Laxantes irritantes
Casca
ou estimulantes

Constipação ocasional. Uso adulto, uso oral.

Salix alba

Analgésicos, antiCasca
inflamatórios

Antitérmico, anti-inflamatório e analgésico. Uso
adulto, uso oral.

Senna alexandrina

Laxantes irritantes Folhas e
ou estimulantes
frutos

Constipação ocasional. Uso adulto, uso oral.

Produtos com ação Frutos
no trato urinário

Alívio dos sintomas do trato urinário baixo
relacionados a hiperplasia prostática benigna

Serenoa repens

Raízes

Auxiliar no tratamento dos sintomas da
bronquite crônica e da faringite. Uso oral, uso
adulto.

depois que condições mais sérias tenham sido
excluídas por um médico. Uso oral. Uso adulto.

Silybum marianum

Digestivos,
hepatoprotetores,
colagogos e
Frutos sem
coleréticos com ou papilho
sem efeito
antiespasmódico

Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar.
Auxiliar no tratamento dos sintomas da
dispepsia funcional. Prevenção e tratamento
auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios
gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral,
uso adulto.

Silybum marianum

Digestivos,
hepatoprotetores,
colagogos e
Frutos sem
coleréticos com ou papilho
sem efeito
antiespasmódico

Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar.
Auxiliar no tratamento dos sintomas da
dispepsia funcional. Prevenção e tratamento
auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios
gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral,
uso adulto.

Solanum paniculatum +
Peumus boldus

Digestivos,
hepatoprotetores,
colagogos e
coleréticos com ou
sem efeito
antiespasmódico

Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar.
Auxiliar no tratamento dos sintomas da
dispepsia funcional. Prevenção e tratamento
auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios
gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral,
uso adulto.

Solidago microglossa

Analgésicos, anti- Partes
inflamatórios
aéreas

Anti-inflamatório nos casos de contusões, dores
musculares e hematomas (uso tópico, uso
adulto). Anti-inflamatório (uso oral, uso adulto).

Symphytum officinale

Analgésicos, antiRaiz
inflamatórios

Alívio sintomático de entorses leves e
contusões. Uso tópico. Uso adulto.

Trichilia catiguá + Croton
heliotropiifolius +
Neurotônico
Paullinia cupana

-

Para cansaço físico e mental. Uso oral, uso
adulto.

Uncaria tomentosa

Analgésicos, anti- Casca do
Anti-inflamatório. Uso oral. Uso adulto
inflamatórios
caule e raiz

Vitis vinífera

Produtos com ação
sobre o aparelho Folhas
cardiovascular

Alívio dos sintomas relacionados a inchaços nas
pernas, veias varicosas, sensação de peso, dor,
cansaço, coceira, tensão nas pernas e câimbras
na panturrilha. Restrições: uso oral, uso adulto.

Zingiber officinale

Antieméticos e
antinauseantes

Profilaxia de náuseas causadas por movimento
(cinetose) e pós-cirúrgicas. Uso oral. Uso
adulto.
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