Tabela de Medicamentos de Uso Via Oral em Sonda
Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Acetazolamida 250 mg

Comprimido

SIM

+

20 mL

Não há evidências de interações
com alimento.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Pode ser administrado
juntamente com a nutrição enteral.

Acetilcisteína 100 mg e 600
mg

Granulado

SIM

N

50-100 mL

Dissolver em 50-100 mL de água.

Dissolve sem trituração.

Aciclovir 200 mg

Comprimido

SIM

++

30 mL de
água

Pode ser administrado com
alimentos.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Pode ser administrado
juntamente com a nutrição enteral.

Ácido Acetilsalicílico 100
mg

Comprimido

SIM

+

15 mL

Tomar preferencialmente após a
refeição.

Dissolve sem trituração. Pode ser
triturado. Pode ser administrado com a
nutrição enteral.

Ácido Ascórbico 500 mg

Comprimido

SIM

Devem ser ingeridos com um pouco
de líquido por via oral.

Pode ser triturado. Pode ser
administrado juntamente com a nutrição
enteral. Considerar o uso alternativo da
solução injetável.

Ácido Fólico 5 mg

Comprimido

SIM

+++

15 mL

Os comprimidos devem ser
deglutidos sem mastigação
juntamente com água.

Devem ser triturados e diluídos em água.
Não dissolvem sem trituração. Pode ser
administrado juntamente com a nutrição
enteral.

Ácido Folínico 15 mg

Comprimido

SIM

+

10 mL

Pode ser administrado com
alimentos.

Dilui em 10mL de água dentro de 5
minutos. Pode ser triturado.

Ácido Ursodesoxicólico
50 mg

Comprimido

SIM

+

15 mL

Deve ser ingerido após as refeições.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.

Ácido Valpróico 250 mg

Cápsula

NÃO

-

-

Cápsulas devem ser deglutidas sem
mastigação para prevenir irritação
local da boca e garganta.

Não recomendado a administração via
sonda. Risco de perda de princípio ativo
e aderência ao material da sonda. Utilizar
a opção xarope.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Ácido Valpróico 250 mg/5
mL

Xarope

Sim com
restrições

Viscoso

75-100 mL

Pode ser administrado juntamente
com alimentos visando redução da
irritação gastrintestinal.

Albendazol 400 mg

Comprimido

SIM

++++

20-30 mL

Albendazol 4%

Suspensão

SIM

N

15mL

Devem ser mastigados previamente
a deglutição. Pode ser ingerido antes
ou após as refeições, ou nos
intervalos dessas.
Pode ser administrado com
alimentos.

Devido a sua alta osmolaridade,
recomenda-se diluir com volume de água
adicional. Utilizar imediatamente após a
diluição.
Pode ser triturado, porém dissolve
lentamente sem trituração.
Preferencialmente utilizar a formulação
suspensão.
Agitar previamente antes do uso.

Alopurinol 100mg

Comprimido

SIM

+++

20mL

Deve ser administrado após as
refeições.

Amiodarona 200mg

Comprimido

SIM

+++

10mL

Não há evidências de interações
com alimento.

Amitriptilina 25mg

Comprimido
revestido

SIM

++

15mL

Administrar preferencialmente ao
deitar.

Amoxicilina 50mg/mL

Suspensão

SIM

Viscoso

Amoxicilina 500mg

Cápsula

SIM

++

20-50mL
para cada
10mL
suspensão
10mL

Alimentos não interferem na
absorção. Pode ser administrado
com estômago vazio ou com
alimentos.
Alimentos não interferem na
absorção.

Ampicilina 50mg/mL

Suspensão

SIM

N

30-50mL
para cada
10mL da
suspensão

Deve ser ingerida com estômago
vazio.

Podem ser triturados, diluídos e
administrados imediatamente após a
diluição.
Pode ser triturado, porém dissolve sem
trituração. Pode ser administrado
juntamente com a nutrição enteral.
Não dissolver sem trituração.
Pode ser administrado juntamente com
NE.
Administrar imediatamente para evitar
degradação do fármaco e proteger da
luz.
Alimentos não interferem na absorção.
Devido a sua alta viscosidade,
recomenda-se diluir com volume de água
adicional.
Administrar junto com NE para minimizar
efeitos GI.
Abrir cápsula e dispersar em 10 mL de
água.
Pausar a dieta por aproximadamente 1h,
realizar a lavagem da sonda, administrar
o medicamento e lavar a sonda
novamente antes de religar a sonda.

Medicamento/
Dosagem

Anagrelida 0,5mg#

Anastrozol 1mg

Atenolol 25mg e 50mg

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Cápsula

NÃO

Comprimido
simples

SIM

+

Comprimido
simples

SIM

+++

Resíduo

Volume para
diluição

15mL

15mL

Azatioprina 50mg#

Baclofeno 10mg

Bicalutamida 50mg#

Biperideno 2mg

Bisacodil 5mg

Comprimido
simples

NÃO

Comprimido
simples

SIM

Comprimido
revestido

NÃO

Comprimido
simples

SIM

Comprimido
revestido

SIM

++
15mL

15mL
++

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Cápsulas não devem ser abertas,
mastigadas ou diluídas. Devem ser
deglutidas com um pouco de líquido.
Pode ser administrado com ou sem
refeições.

Risco ocupacional para o manipulador.

Administrar com água, sempre no
mesmo horário. O comprimido não
deve ser partido ou mastigado
Administrar com água,
preferencialmente no mesmo horário.
O comprimido pode ser partido

Não dissolver sem trituração. Triturar,
diluir e administrar imediatamente.
Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Pode ser administrado
juntamente com NE. Uso concomitante
com NE reduz absorção em 20%.

Tomar este medicamento após as
refeições ou na hora de dormir para
diminuir desconforto estomacal. O
comprimido não deve ser partido ou
mastigado.

Risco ocupacional para o manipulador.

Tomar durante as refeições com um
pouco de líquido. Não deve ser
partido ou mastigado.
Tomar com líquido. Não deve ser
partido ou mastigado. Não é
necessário ajuste de dose em
paciente com insuficiência renal.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Deve ser administrado
junto com NE.
Risco ocupacional para o manipulador.

Deve ser administrado com líquidos,
preferencialmente durante ou após
uma refeição, para minimizar os
efeitos indesejáveis no sistema
gastrointestinal.
Não deve ser mastigado, ingerido
com leite ou antiácidos; deve ser
ingerido inteiro, sem mastigar, com
água suficiente para engolir. Deve
ser administrado preferencialmente à
noite para que se obtenha a
evacuação pela manhã.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente para evitar degradação
do fármaco. Dissolve lentamente sem
trituração.
Pode ser triturado. Administrar
juntamente com a nutrição enteral.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Bromocriptina 2,5mg

Comprimido
simples

SIM

++

15mL

Deve sempre ser tomado com
alimentos. É recomendável tomar o
medicamento antes de dormir com
leite, para prevenir o aparecimento
de náuseas. O comprimido pode ser
partido, mas não pode ser
mastigado. A cápsula deve ser
tomada inteira.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.

Cabergolina 0,5mg

Comprimido

SIM

10mL

Recomenda-se a administração
associada as refeições para aumento
da tolerabilidade ao fármaco.

Triturar, diluir em água e administrar com
a NE.

Cafeína, citrato

Frasco 30mL

SIM

-

Cálcio/Cianocobalamina/Co

Frasco 250mL

Dado não
encontrado na
literatura.

Deve ser agitado bem antes do uso.
Este medicamento deve ser tomado
por via oral, podendo ser adicionado
à mamadeira, sucos, papas, etc.

Capecitabina

Comprimido

NÃO

Os comprimidos devem ser ingeridos
por via oral, pela manhã e à noite,
até 30 minutos após as refeições.
Ingerir os comprimidos com água.

Risco ocupacional para o manipulador.

Captopril

Comprimido

SIM

++

20-30mL

Deve ser administrado 1 hora antes
das refeições por via oral.

Pausar a dieta 40 minutos antes da
administração, triturar o comprimido,
diluir em 10mL de água filtrada, realizar a
lavagem da sonda, administrar o
medicamento, lavar a sonda novamente
e religar a dieta após 40 minutos.

Carbamazepina

Comprimido

Sim com
restrições

++++

20mL

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

Pode ser triturado. O fármaco se liga às
moléculas de proteína da NE reduzindo
sua absorção e aumentando aderência à
sonda. Pulverizar e dispersar em 20 mL
de mistura. Utilizar a opção suspensão.

le-calciferol/Fósforo/Zinco

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Carbamazepina

Frasco 100mL

SIM

-

50mL de
água para
cada 5 mL
de solução

A suspensão oral (deve ser agitada
antes do uso) podem ser tomados
durante, após ou entre as refeições.

A suspensão oral contém sorbitol,
podendo causar distúrbio estomacal e
diarreia.
O fármaco se liga às moléculas de
proteína da NE reduzindo sua absorção
e aumentando aderência à sonda.

Carbonato de Cálcio

Cápsula

SIM

15mL

Os comprimidos devem ser
administrados durante as refeições.

Carvão ativado

Pote 20g

SIM

Pode ser triturado. Após diluição
administrar imediatamente.
Insolúvel em água.

Carvedilol

Comprimido

SIM

+

15mL

Deve ser administrado por via oral.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Administrar juntamente
com a nutrição enteral para minimizar
hipotensão ortostática.

Cefalexina

Frasco 60mL

SIM

++++

20-50mL de
água para
cada 10mL
de
suspensão
(500mg)

Deve ser administrado somente por
via oral.

Pausar a dieta 1 hora antes e 1 hora
depois da administração do
medicamento.
O fármaco se liga às moléculas de
proteína da NE reduzindo sua absorção
e aumentando aderência à sonda.

Cefalexina

Comprimido

SIM

+

20mL

Cetoconazol

Comprimido

SIM

++

20mL

O cetoconazol deve ser administrado
por via oral durante uma das
refeições diárias, para absorção
máxima. Quando a acidez gástrica
está reduzida, a absorção do
cetoconazol dos comprimidos de
cetoconazol é reduzida.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.

Cetoprofeno

Cápsula

Sim com
restrições

+++

15mL

Deve ser administrado
preferencialmente durante ou após
as refeições.

A cápsula pode ser aberta e o conteúdo
dissolvido em água, imediatamente antes
da administração. Irrigar a sonda antes e
ao término da administração do
medicamento.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Ciclofosfamida

Comprimido

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

NÃO

Deve ser administrado por via oral,
inteiros e com um pouco de líquido.

Risco ocupacional para o manipulador.

As cápsulas devem ser deglutidas
inteiras com um pouco de água.

Risco ocupacional para o manipulador.

Interage com os íons da
alimentação.

*Não recomendado. Quando se fizer
necessário, triturar, diluir e administrar
imediatamente ou utilizar Ciprofloxacino
injetável. Não administrar junto com a
nutrição (pausar a dieta 1 hora antes e 1
hora depois da administração do
medicamento).

A ingestão de alimentos, pouco
antes da administração dos
comprimidos de claritromicina, pode
atrasar ligeiramente o início da
absorção deste medicamento;
entretanto, não prejudica a sua
biodisponibilidade nem as suas
concentrações no organismo.

Não há dados específicos para a
administração enteral desta
apresentação.

Deve ser administrado com um copo
cheio de água (200mL).

Após abertura da cápsula, administrar
imediatamente. Administração
concomitante com NE reduz a velocidade
de sua absorção.

revestido

Ciclosporina

Cápsula

NÃO

Ciprofloxacino

Comprimido
revestido

Sim com
restrições

Claritromicina

Comprimido
revestido

NÃO

Clindamicina, cloridrato

Cápsula

SIM

+++

++

20 mL

15mL

Medicamento/
Dosagem
Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica
Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda
Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Clobazam

Comprimido

SIM

++

15mL

A administração de clobazam
comprimidos com a alimentação,
retarda a absorção em
aproximadamente 1 hora, mas não
afeta a extensão total da absorção.
Clobazam pode ser administrado
distante das refeições.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.

Clonazepam

Frasco 20mL

SIM

-

15mL de
água para
cada 40
gotas

Deve ser administrado por via oral.
As gotas devem ser dissolvidas em
um pouco de líquido não alcoólico.
Nunca administrar as gotas
diretamente na boca.

Cuidado em situações de disfagia e
rebaixamento de nível de consciência.

Clonazepam

Comprimido

SIM

+++

15mL

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.

Clonidina

Comprimido

Sim com
restrições

Os comprimidos devem ser ingeridos
por via oral, com um pouco de
líquido não alcoólico.
Os comprimidos devem ser ingeridos
por via oral, com um pouco de
líquido não alcoólico.

Clopidogrel

Comprimido

SIM

revestido

Clorambucil

Comprimido

NÃO

++

15mL

Pode ser triturado. Pode ser
administrado juntamente com a nutrição
enteral. Avaliar o uso alternativo da
solução injetável devido peculiaridades
farmacocinéticas.

Pode ser administrado com líquido
por via oral, na presença ou
ausência de alimentos.

Não dissolve sem trituração. Pode ser
triturado. Administrar junto com a
nutrição enteral para minimizar efeitos
gastrintestinais.

Deve ser administrado por via oral e
deve ser tomado diariamente, com o
estômago vazio (pelo menos uma
hora antes ou três horas após as
refeições).

Risco ocupacional para o manipulador.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Cloreto de potássio

Drágea

NÃO

-

-

Deve ser administrado após as
refeições com um copo cheio de
água, pois a presença de alimento
no estômago não altera a absorção e
evita a irritação gástrica.

Não deve ser macerado, pois perde a
característica de liberação gradativa,
além de possuir revestimento que
quando macerado causa obstrução da
sonda. Alternativas: Cloreto de potássio
6% xarope ou cloreto de potássio
injetável.

Cloreto de potássio

Solução Oral

Sim com
restrições

Deve ser administrado após as
refeições, pois a presença de
alimento no estômago não altera a
absorção e evita a irritação gástrica.

Fisicamente incompatível com a nutrição.
Recomenda-se administrar 1 hora antes
ou no mínimo 1 hora após a nutrição.

Clorpromazina, cloridrato

Comprimido

Sim com
restrições

++

15mL

O paciente deve tomar os
comprimidos com líquido, por via
oral.

Pode ser triturado. Administração
concomitante com NE causa precipitação
devido à incompatibilidade com íons
cálcio, zinco, magnésio e alumínio.
Utilizar a opção gotas.

Clorpromazina, cloridrato

Frasco 20mL

SIM

-

15mL

Administrar a solução diretamente sem
diluição. Administração concomitante
com nutrição enteral causa precipitação
devido à incompatibilidade com íons
cálcio, zinco, magnésio e alumínio.

Clortalidona

Comprimido

SIM

+++

15mL

Cobre, quelato

Frasco 30mL

SIM

-

-

Codeína,

Comprimido

SIM

++++

20mL

Deve ser administrado por via oral.
Deve-se gotejar com o frasco na
vertical e bater levemente no fundo
para iniciar o gotejamento. Nunca
administrar as gotas diretamente na
boca.
Administrar preferencialmente pela
manhã com alimentos e um copo de
água.
Administrado preferencialmente pela
manhã, mas pode-se iniciar no
período vespertino.
Devem ser ingeridos com um pouco
de líquido.

fosfato/paracetamol

Dissolve sem trituração. Diluir e
administrar imediatamente.
Não diluir.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Colchicina

Comprimido

SIM

+

15mL

Devem ser ingeridos com um pouco
de líquido.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.
Grânulos com princípio ativo muito
irritante.
Observar efeitos laxativos.
Avaliar o tratamento terapêutico.

Complexo B

Drágea

SIM

+

20mL

Devem ser ingeridos com um pouco
de líquido.

Pode ser triturado. Não dissolve sem
trituração.

Complexo B

Drágea

SIM

+

20mL

Devem ser ingeridos com um pouco
de líquido.

Pode ser triturado. Não dissolve sem
trituração.

Dapsona

Cápsula

SIM

+

10mL

Os comprimidos devem ser ingeridos
com água ou outro líquido, junto às
refeições ou sem relação com elas.

Triturar, dispersar em água e administrar
imediatamente. Não é compatível com a
nutrição enteral. Pausar a dieta e
administrar uma hora antes ou duas
horas após a nutrição.

Dasatinibe

Comprimido

NÃO

Eles devem ser ingeridos inteiros.
Pode ser administrado junto ou não
com a alimentação, pela manhã ou à
noite.

Risco ocupacional para o manipulador.

Dexametasona

Comprimido

SIM

Devem ser ingeridos com um pouco
de líquido.

Pode ser triturado.
Administrar junto com NE.
Preferir a opção elixir.

Dexametasona

Frasco 120mL

SIM

Dexclorfeniramina

Comprimido

SIM

Devem ser ingeridos com um pouco
de líquido, por via oral.

Pode ser triturado.
Administrar junto com NE para minimizar
efeitos GI.

Dexclorfeniramina

Solução oral

SIM

+++

15mL

15mL
+

20 mL

20 mL de
água para
cada 5 mL
de solução
oral.

Pode retardar o esvaziamento gástrico e
diminuir a motilidade gastrointestinal

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Diazepam

Comprimido

SIM

+

15 mL

Devem ser ingeridos com um pouco
de líquido, por via oral.

Diclofenaco potássico

Drágea

SIM

++++

20 mL

Digoxina

Comprimido

SIM

+

15 mL

As drágeas de diclofenaco potássico
devem ser ingeridas inteiras com
água ou outro líquido, de preferência
antes das refeições ou com o
estômago vazio.
Deve ser administrada
exclusivamente por via oral. A
administração após as refeições
retarda a taxa de absorção, mas
geralmente sem alterar a quantidade
total de digoxina absorvida.
Entretanto, quando a refeição é rica
em fibras, a absorção de digoxina
pode ser menor.

Pode ser triturado.
Administrar junto com NE para aumentar
sua absorção.
Triturar o comprimido.

Digoxina

Elixir

SIM

+

1 mL de
água para
cada 1 mL
de elixir

Uso exclusivamente oral. Utilizar o
conta-gotas graduado que
acompanha a medicação. A
administração após as refeições
retarda a taxa de absorção, mas
geralmente sem alterar a quantidade
total de digoxina absorvida.
Entretanto, quando a refeição é rica
em fibras, a absorção de digoxina
pode ser menor.

Diltiazem

Comprimido

SIM

+++

15 mL

Deve ser administrado por via oral,
preferencialmente antes das
refeições e ao deitar.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Pode ser administrado
juntamente com a nutrição enteral.

Dipirona

Comprimido

SIM

15 mL

Deve ser administrado com um
pouco de líquido por via oral.

Pode ser triturado.
Pulverizar e dispersar em 20mL de água.
Utilizar a opção gotas.

Pode ser triturado.
Observar efeitos laxativos.
Administração concomitante com NE,
sobretudo com fibras, reduz sua
absorção. Utilizar a opção elixir. Se
necessário, triturar e dispersar em água
por 2 minutos.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Dipirona

Solução oral

SIM

Domperidona

Comprimido

SIM

Domperidona

Suspensão
oral

SIM

Doxiciclina

Comprimido
revestido

Sim com
restrições

+

Ergometrina

Comprimido

Espironolactona 25mg

Comprimido

Dados não
disponíveis na
literatura
SIM

Espironolactona 100mg

Comprimido

Espironolactona

Etambutol

Resíduo

+

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

10-20 mL de
água para
cada 20
gotas de
solução
15 mL

Deve ser administrado por via oral na
presença ou ausência de alimento.

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Favorece o esvaziamento gástrico e
estimula a motilidade intestinal
Favorece o esvaziamento gástrico e
estimula a motilidade intestinal

Triturar o comprimido. Utilizar a opção
suspensão.

50mL

Não deve ser ingerido antes de
deitar, pois pode induzir a inflamação
e ou ulceração do esôfago. Também
é recomendado a ingestão de
bastante líquido junto ao
medicamento para reduzir este risco.
Não deve ser partido ou mastigado

Triturar e diluir em água. Risco de
obstrução de sonda.

-

-

Interações com alimentos não foram
documentadas.

Considerar via alternativa de
administração.

++

15mL

SIM

++++

20mL

Interações com alimentos não foram
documentadas.
Interações com alimentos não foram
documentadas.

Pode ser triturado, diluir e administrar
imediatamente após. Administrar junto
com NE para aumentar sua absorção, e
minimizar seus efeitos GI.

Suspensão
Oral

SIM

Viscoso

Interações com alimentos não foram
documentadas.

Devido a sua alta viscosidade,
recomenda-se diluir com volume de água
adicional e agitar vigorosamente.

Comprimido

SIM

++

A concentração plasmática pode ser
atrasada ou reduzida pela ingestão
concomitante com alimentos
gordurosos ou terapia antiácida.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.
Administrar junto com NE para minimizar
seus efeitos GI.

10 mL de
água para
cada 10 mL
de
suspensão

20mL

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Fenitoína

Comprimido

SIM

+

15mL

Você deve tomar os comprimidos
com líquido, por via oral. As doses
orais devem ser tomadas
preferencialmente durante ou após
as refeições.

Monitorar o nível sérico, pois a
administração de fenitoína e dieta enteral
pode acarretar a diminuição da absorção
do fármaco. Recomenda-se pausar a
dieta enteral 1 hora antes e 2 horas
depois da administração. Via alternativa
disponível: Parenteral

Fenobarbital

Comprimido

SIM

++

10-20mL

Interações com alimentos não foram
documentadas.

Fenobarbital

Frasco 20mL

SIM

-

20-30mL

Interações com alimentos não foram
documentadas.

Diluir em água sem triturar e administrar
imediatamente. Pode ser triturado e
administrado juntamente com a nutrição
enteral, caso necessário. Via alternativa
disponível: Parenteral
Aproximadamente 1 a 3,8 g de sorbitol
por dose diária.
Preferível uso do comprimido.

Fluconazol

Cápsula

SIM

++

15mL

A presença de alimento e o pH não
interfere na absorção do fármaco.

Flunarizina, cloridrato

Cápsula

SIM

20mL

Pode-se iniciar o uso apenas com
uma cápsula à noite ao deitar,
aumentando de acordo com a
severidade da doença para uma
cápsula pela manhã e outra à noite.

Fluoxetina, cloridrato

Cápsula

SIM

+

20mL

Deve ser administrado por via oral e
pode ser tomado independente das
refeições.

Abrir a cápsula, diluir e administrar
imediatamente.

Furosemida

Comprimido

SIM

+

15mL

Recomenda-se a administração com
estômago vazio para prevenção de
interação com alimentos, com um
pouco de água.

Preferir a opção suspensão. Pode ser
triturado, mas dissolve sem trituração.
Administrar junto com NE para minimizar
efeitos GI.

Furosemida

Frasco 50mL

SIM

Viscoso

30mL

A administração com alimentos
retarda sua absorção.

Abrir a cápsula, diluir e administrar
imediatamente. Dissolve lentamente sem
trituração. Pode ser triturado. Não usar
sondas de PVC.
Abrir a cápsula, diluir e administrar
imediatamente. Compatível com a
nutrição enteral.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Gabapentina

Cápsula

SIM

Glibenclamida

Comprimido

SIM

Haloperidol

Comprimido

Haloperidol

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

20 mL

Pode ser administrado via oral na
presença ou ausência de alimento.

Abrir a cápsula, diluir em água e
administrar imediatamente. Medicamento
compatível com a NE.

+++

15mL

Não há dados disponíveis sobre a
interferência dos alimentos na ação
do medicamento.

Triturar. Diluir e administrar
imediatamente. Administração
concomitante com NE reduz absorção.

SIM

+

15mL

Deve ser administrado com um
pouco de líquido por via oral.

Frasco 20mL

SIM

-

10mL de
água para
cada 10
gotas

Hidralazina

Comprimido

SIM

+++

15mL

A solução oral poderá ser
administrada junto às refeições ou
entre elas. As gotas podem ser
dissolvidas em uma pequena
quantidade de água ou de suco de
frutas.
Deve ser administrado por via oral,
todos os dias no mesmo horário,
sempre da mesma forma, com ou
sem alimentos.

Pode ser triturado.
Preferível uso da solução injetável ou
solução oral.
Administração concomitante com NE
causa precipitação devido ao seu pH
ácido (pH < 3,5).
Diluir em 10 mL de água.
Preferível uso da solução injetável.

Hidrato de Cloral

Frasco 100mL

SIM

Viscoso

Hidroclorotiazida

Comprimido

SIM

++

15mL

Os comprimidos devem ser
administrados com líquidos, por via
oral.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Pode ser triturado.
Administração concomitante com NE
reduz absorção. Absorção limitada ao
duodeno e parte proximal do jejuno.

Hidroclorotiazida

Frasco 60mL

SIM

-

-

Administrar sem diluição prévia.

Hidróxido de Alumínio

Frasco 100

SIM

Viscoso

20mL de
água para
cada 10mL
de
suspensão

Recomenda-se a administração na
presença de alimentos para evitar
irritação gástrica.
Recomenda-se a administração uma
hora após as refeições e ao deitar,
ou de acordo com orientação
médica.

mL

Resíduo

Recomenda-se a administração com
bastante água. Proteger da luz para
evitar degradação.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Absorção rápida após
sua administração. Redução significante
da biodisponibilidade quando
administrado com nutrição enteral.
Recomenda-se diluir em um pouco de
água para favorecer a fluidez da solução.

Devido sua viscosidade, recomenda-se
diluir em água. Pode retardar o
esvaziamento gástrico e diminuir a
motilidade gastrintestinal.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Hidroxiuréia

Cápsula

NÃO

Ibuprofeno

Frasco 20mL

SIM

Imatinibe, mesilato

Comprimido

NÃO

Indometacina

Cápsula

SIM

Resíduo

-

++

Volume para
diluição

20mL para
cada 40
gotas

15mL

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Deve ser administrado por via oral
com um pouco de líquido.

Risco ocupacional para o manipulador.

Não precisa diluir. Deve ser
administrado por via oral. A presença
de alimentos reduz a absorção do
medicamento.
Tome com uma refeição para ajudar
a proteger seu estômago. Deve ser
deglutido com um copo de água.
Caso você tenha dificuldade você
pode dissolvê-los em um copo de
água ou suco de maçã: Coloque o
número de comprimidos necessários
em um volume apropriado de bebida
(aproximadamente 50 mL para um
comprimido de 100 mg, e 200 mL
para um comprimido de 400 mg).
Misture com o auxílio de uma colher
para dissolução completa do(s)
comprimido(s). Beber imediatamente
todo o conteúdo do copo. Você pode
deixar traços do comprimido
desintegrado no copo após beber.

Compatível com a nutrição enteral.

Deve ser administrado por via oral
com um pouco de líquido. A
presença de alimento no estômago
reduz a taxa de absorção da
indometacina, mas tem pouco ou
nenhum efeito na sua extensão,
podendo ser administrado na
presença ou ausência de alimento.

Risco ocupacional para o manipulador.

Abrir a cápsula e diluir em água.
Compatível com a nutrição enteral.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Isoniazida

Comprimido

SIM

+

10-20mL

A administração da isoniazida deve
ser feita pela manhã, em jejum com
algum líquido, sem mastigar, pois a
alimentação pode prejudicar sua
absorção. Em caso de grande
desconforto digestivo, recomenda-se
administrar após uma refeição leve.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Pausar a dieta 1 hora
antes e 1 hora após a administração do
medicamento.

Isossorbida, dinitrato

Comprimido

Sim com
restrições

+

10mL

SL

O comprimido sublingual deve ser
colocado e mantido abaixo da língua,
até completa dissolução.

Não se aconselha a administração via
sonda, pois há alteração nas
propriedades do fármaco,
desencadeando variações séricas. Pode
usar via sonda em pacientes com
diminuição do nível de consciência ou
disfagia.

Comprimido

SIM

Comprimido

SIM

+

15mL

Itraconazol

Cápsula

SIM

++++

15mL

Deve ser administrado por via oral e
imediatamente após uma refeição.
As cápsulas devem ser tomadas
inteiras com auxílio de água.

Abrir a cápsula, diluir e administrar
imediatamente.

Ivermectina

Comprimido

SIM

++

15mL

Os comprimidos de devem ser
ingeridos com água, por via oral.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.

5mg

Isossorbida, dinitrato
10mg

Isossorbida, mononitrato
20mg

Os comprimidos deverão ser
ingeridos, sem mastigar, com um
pouco de líquido e administrados por
via oral, de preferência com o
estômago vazio.
Deve ser administrado por via oral,
sem mastigar e com líquido
suficiente para engolir.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.
Administração concomitante com NE
reduz absorção.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Levofloxacino

Comprimido

SIM

++

15mL

Devem ser administrados por via oral
independente das refeições.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Não dissolve sem
trituração. Pausar a dieta 1 hora antes e
1 hora depois da administração do
medicamento.

10mL de
água para
cada 40
gotas
10mL

Deve ser diluído em água açucarada
e nunca instalado diretamente sobre
a língua.

Diluir em água e administrar
imediatamente.

Você deve tomar os comprimidos
com líquido, por via oral.

Deve ser diluído em 10mL de água.

15mL

Os alimentos podem interferir na
absorção do medicamento.
Recomenda-se a administração com
estômago vazio (1 hora antes ou 2
horas após a refeição).
Os comprimidos devem ser tomados
com líquido

Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Pausar a dieta 1 hora
antes e 1 hora após a administração do
medicamento.

500mg

revestido

Frasco 20mL

SIM

Levomepromazina, maleato

Comprimido

SIM

Levotiroxina sódica

Comprimido

SIM

Loperamida, cloridrato

Comprimido

NÃO

Lorazepam

Comprimido

SIM

++

15mL

Deve ser administrado via oral
conforme orientação médica.

Dissolve sem trituração. Diluir sem
triturar e administrar imediatamente.

Losartana Potássica 25mg

Comprimido

SIM

++

20mL

Pode ser administrado na presença
ou ausência de alimentos.

Compatível com nutrição enteral.

Mebendazol

Frasco 30mL

SIM

-

15mL

Mebendazol deve ser administrado
por via oral. Não é necessário seguir
uma dieta especial ou utilizar
produtos que estimulem a
evacuação.

Administrar a solução diretamente sem
diluição. Pode ser administrado
juntamente com a nutrição enteral.

Megestrol, acetato

Comprimido

SIM

-

20mL

Não são conhecidas informações
sobre interações com alimentos e
medicamentos.

Dissolve sem trituração, mas pode ser
triturado também.

Levomepromazina,
cloridrato

+

Não há dados específicos na literatura.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Melfalana

Comprimido

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

NÃO

Deve ser administrado por vai oral,
inteiros, com um pouco de líquido,
conforme orientação médica.

Risco ocupacional para o manipulador.

NÃO

Recomenda-se a administração 1
hora antes ou 3 horas após a
administração de alimentos,
incluindo leite.

Risco ocupacional para o manipulador.

Deve ser administrado via oral
conforme orientação médica.

Recomenda-se triturar, diluir e
administrar imediatamente. Em sondas
muito finas pode causar obstrução.
Para evitar possível obstrução da sonda,
recomenda-se triturar na forma de um pó
fino, acrescentar água para formar uma
pasta isenta de partículas maiores e
após acrescentar o volume adequado de
água.

revestido

Mercaptopurina

Comprimido

10mL

Metadona

Comprimido

SIM
++

Metformina, cloridrato

Comprimido

Sim com
restrições
++

Metildopa 250mg e 500mg

Comprimido

15mL

15-20mL

SIM

revestido

Metoclopramida, cloridrato

Metoclopramida, cloridrato

Comprimido

Frasco 10mL

+++

15-20mL

+

15mL

-

15mL

SIM

SIM

Pode ser administrado na presença
ou ausência de alimentos.
Em caso de realização de exames
radiológicos utilizando meios de
contrates contendo iodo, recomendase a interrupção do medicamento por
determinado tempo antes e após o
exame.
Tome metildopa diariamente com um
pouco de água, exatamente
conforme a orientação de seu
médico.

Para evitar possível obstrução da sonda,
recomenda-se triturar na forma de um pó
fino, acrescentar água para formar uma
pasta isenta de partículas maiores e
após acrescentar o volume adequado de
água.

A administração de comprimidos
deve ser feita 10 minutos antes das
refeições. O comprimido deve ser
ingerido com líquido, por via oral.
Deve ser administrado por via oral,
10 minutos antes das refeições

Se possível utilizar a forma farmacêutica
gotas adicionada a 15mL de água.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Metronidazol

Comprimido

Sim com
restrições

250 e 400mg

Resíduo

Volume para
diluição

20mL

Metronidazol 4%

Frasco 100mL

SIM

Micofenolato mofetila
360mg e 500mg

Comprimido

NÃO

Midazolam, maleato

Comprimido

+

20mL de
água para
cada 10mL
de
suspensão

revestido

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Os comprimidos devem ser
deglutidos inteiros, sem mastigar,
com quantidade suficiente de líquido
(aproximadamente 1 copo d’ água).

Quando possível utilizar a forma
farmacêutica suspensão oral,
adicionando 20mL de água para cada
10mL de suspensão ou utilizar a via
intravenosa que está disponível em
bolsas de 500mg/100mL. Risco de
obstrução de sonda.

Deve ser administrado por via oral.
Recomenda-se que seja utilizado o
copo medida graduado que
acompanha o frasco na embalagem.
Proteger da luz.
Engula o comprimido inteiro com um
copo de água, sem quebrar ou
esmagar.

Risco ocupacional para o manipulador.

Triturar o comprimido e dissolver em
água e administrar imediatamente.
Quando possível utilizar midazolam
solução.

Sim com
restrições

+++

15mL

revestido

Os comprimidos devem ser
deglutidos inteiros, sem mastigar,
com quantidade suficiente de líquido
antes de deitar.

Midazolam

Frasco 10mL

SIM

-

10mL de
água para
cada 10
gotas

Recomenda-se a administração com
estômago vazio para sedação prévia
a procedimento.

Minoxidil

Comprimido

SIM

Morfina, sulfato 10mg

Comprimido

Sim com
restrições

10mL

+++

15mL

Deve ser administrado por via oral,
com ingestão de quantidade
suficiente de líquido

Pode ser triturado. Dispersar o
comprimido na quantidade adequada de
água.

Deve ser administrado por via oral,
com ingestão de quantidade
suficiente de líquido

Embora possa ser triturado, sua
administração via sonda não é
recomendado.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Morfina, sulfato 30mg

Comprimido

Sim com
restrições

++++

20mL

Embora possa ser triturado, sua
administração via sonda não é
recomendado.

Multivitamínico

Frasco 20mL

SIM

15mL para
cada 20gotas

Deve ser administrado por via oral,
com ingestão de quantidade
suficiente de líquido
Deve ser administrado por via oral,
com água, suco ou ainda de acordo
com orientação médica.

Neomicina, sulfato

Cápsula

SIM

10mL

Deve ser administrado por vai oral,
inteiros, com um pouco de líquido,
conforme orientação médica.

Triturar e diluir em 10mL de água. Não é
compatível com a nutrição enteral.
Administrar 15 minutos antes da nutrição.

Nifedipina

Cápsula SL

NÃO

Pode ser administrada na presença
ou ausência de alimento.

Não é recomendado, pois a dose pode
ser incompleta e o conteúdo pode aderirse à parede da sonda causando
obstrução.

Comprimido

SIM

Deve ser ingerido por via oral, com
um pouco de líquido,
independentemente das refeições.

Triturar o comprimido, diluir em 15mL de
água, pausar a dieta, realizar a lavagem
da sonda, administrar o medicamento e
lavar a sonda novamente antes de religar
a dieta.

Nifedipina retard

Comprimido

NÃO

20mg

revestido

Deve ser ingerido por via oral, com
um pouco de líquido,
independentemente das refeições.

Risco de obstrução da sonda pelo
revestimento. Não deve ser triturado,
pois perde as características de liberação
controlada. Alteração na
biodisponibilidade (risco de
superdosagem)

Vitamina A (palmitato de
retinol);
Vitamina B1 (cloridrato de
tiamina); Vitamina B2 (fosfato
sódico de riboflavina);
Vitamina B3 (nicotinamida);
Vitamina B5 (dexpantenol);
Vitamina B6 (cloridrato de
piridoxina); Vitamina B8
(biotina)
Vitamina C (ácido ascórbico);
Vitamina D2 (ergocalciferol);
Vitamina E (acetato de
racealfatocoferol)

10mg

Nifedipina
20mg

15mL

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Nilotinibe

Cápsula

NÃO

Nimodipino

Comprimido

SIM

Nitrofurantoína

Comprimido

SIM

Norfloxacino

Comprimido

SIM

+

15mL

Óleo Mineral

Frasco 100mL

Sim com
restrições

Viscoso

100mL

Resíduo

+

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

A biodisponibilidade do nilotinibe é
aumentada pelos alimentos. Não
deve ser tomado junto com
alimentos. Deve ser ingerido duas
horas após a refeição.

Risco ocupacional para o manipulador.

20mL

Os comprimidos revestidos de
nimodipino devem ser ingeridos com
um pouco de líquido.

Pode ser triturado, diluído e administrado
imediatamente.

20mL

A ingestão de nitrofurantoína
acompanhada de alimentação reduz
a frequência de eventos adversos
gastrintestinais.
Deve ser ingerido com um copo de
água, no mínimo uma hora antes ou
duas horas depois das refeições ou
da ingestão de leite. Polivitamínicos,
outros produtos contendo ferro ou
zinco, antiácidos contendo magnésio
e alumínio, sucralfato ou didanosina
(em comprimidos mastigáveis
tamponados ou em pó pediátrico
para solução oral) devem ser
tomados somente duas horas depois
da administração de norfloxacino.

Triturar e diluir em 20mL de água. Não
compatível com nutrição enteral.
Administrar 1 hora antes ou duas horas
após a nutrição enteral.
Triturar, diluir e administrar
imediatamente.

Administrar com o estômago vazio, 2
horas antes da refeição.

Não recomendado devido risco de
obstrução da sonda. Caso necessário,
utilizar diluído em 100mL de água.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Omeprazol

Cápsula

NÃO

Omeprazol, magnésio

Comprimido

SIM

+++

20mL

Resíduo

Volume para
diluição

revestido

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

As cápsulas devem ser tomadas
imediatamente antes das refeições,
preferencialmente pela manhã. Para
os pacientes que tiverem dificuldade
em engolir, as cápsulas podem ser
abertas e os microgrânulos intactos
misturados com pequena quantidade
de suco de frutas ou água fria e
tomados imediatamente. Os
microgrânulos não devem ser
mastigados e nem misturados com
leite antes da administração.
Deve ser administrado por via oral,
pela manhã, ingerindo os
comprimidos inteiros com meio copo
de líquido (água). Pode ser
administrado com ou sem alimentos.

Avaliar o uso alternativo de pó para
solução injetável ou ou troca por
ranitidina.

Oseltamivir, fosfato

Comprimido

SIM

+

15mL

Pode ser administrado na presença
ou ausência de alimento. Entretanto,
a administração com alimento pode
aumentar a tolerabilidade em alguns
pacientes.

Oxcarbazepina

Comprimido

SIM

++

15mL

Os comprimidos devem ser tomados
com líquido. A alimentação não tem
efeito na proporção e extensão da
absorção da oxcarbazepina,
portanto, oxcarbazepina pode ser
administrada com ou sem
alimentação

Dissolve sem trituração. Não macerar.
Diluir e administrar imediatamente.

Não dissolve sem trituração. Pausar a
dieta e irrigar a sonda antes e ao término
da administração do medicamento.

Preferir a opção suspensão.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Oxcarbazepina

Frasco 100mL

SIM

-

30-50mL de
água para
cada 10mL
de
suspensão.

A suspensão de oxcarbazepina deve
ser agitada vigorosamente antes do
uso e a dose a ser tomada deve ser
medida logo após a agitação do
líquido. A oxcarbazepina pode ser
ingerida com ou sem alimentação

Paracetamol

Comprimido

SIM

+++

20-40mL

Os comprimidos devem ser
administrados por via oral, com
líquido. O paracetamol pode ser
administrado independentemente
das refeições.

Paracetamol

Frasco 15mL

SIM

-

15mL

A administração juntamente com
alimentos retarda sua absorção.

Periciazina

Frasco 20mL

SIM

Administrar as gotas diluídas em
água açucarada, por via oral.

Pirazinamida

Comprimido

SIM

+++

10mL de
água para
cada 40
gotas
20mL

Pirimetamina

Comprimido

SIM

+++

15mL

Poliestirenossulfonato de

Envelope 30g

Sim com
restrições

cálcio

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Utilizar a solução oral ou gotas.

Os comprimidos devem ser
administrados preferencialmente
com água, em jejum. Em caso de
desconforto gastrintestinal podem
ser administrados em horário
próximo da refeição da manhã, em
dose única diária.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.

Não se dispõe até o momento de
informação sobre possível
interferência negativa de alimentos
na absorção da pirimetamina.

Pode ser triturado. Não dissolve sem
trituração.

A resina não deve ser administrada
em sucos de frutas que tenham um
alto conteúdo de potássio.

Se houver dificuldade na deglutição, a
resina pode ser administrada através de
sonda gástrica de 2 a 3 mm de diâmetro
e, se desejado, misturada a uma dieta
apropriada para insuficiência renal.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Prednisolona, acetato

Frasco 60mL

SIM

Prednisona

Comprimido

SIM

+++

15mL

Prometazina, cloridrato

Comprimido

SIM

++

15mL

Propafenona, cloridrato

Comprimido

SIM

+++

15mL

Propiltiouracila

Comprimido

SIM

+

15mL

Propranolol, cloridrato

Comprimido

SIM

++

15mL

Ranitidina, cloridrato

Comprimido

SIM

++

15mL

Ranitidina, cloridrato

Frasco 120mL

SIM

-

30-40mL de
água para
cada 10mL
de xarope

Reidratante oral

Envelope

Dado na
literatura não
encontrado

27,9g

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

15mL

Deve ser administrado por via oral
com o auxílio da pipeta dosadora
que acompanha o medicamento.
Este medicamento deve ser
administrado com líquido, por via
oral.
Este medicamento deve ser
administrado com líquido, por via
oral.
Devido a seu sabor amargo e ao
efeito anestésico superficial da
substancia ativa, os comprimidos
revestidos devem ser deglutidos
inteiros com um pouco de líquido,
sem mastigar.

Administrar imediatamente sem diluir.
Administrar junto com a nutrição enteral.

Este medicamento deve ser
administrado com líquido, por via
oral.
Os comprimidos devem ser
administrados por via oral, engolidos
inteiros, com água.
Os comprimidos devem ser
administrados com um copo de
água.
Recomenda-se não misturar ou diluir
a solução com nenhuma outra
preparação líquida.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.

Após preparo da solução, o que não
for consumido em 24 horas deverá
ser desprezado. As soluções para
terapia de reidratação oral não
interagem com alimentos, podendo
manter a alimentação habitual
durante seu uso.

Diluir e administrar imediatamente.
Melhor substituir por equivalente
terapêutico em solução oral.
Não dissolve sem trituração.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.
Utilizar preferencialmente a solução.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Rifampicina/ Isoniazida/

Comprimido

NÃO

Rifampicina

Cápsula

Sim com
restrições

Rifampicina/isoniazida

Cápsula

SIM

Risperidona

Comprimido

SIM

++

15mL

Saccharomyces Boulard-17

Cápsula

SIM

++

Salbutamol

Comprimido

SIM

-

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

O produto deve ser ingerido pela
manhã, em jejum ou duas horas
após a refeição, com algum líquido,
sem mastigar. Risco de interação
entre a isoniazida e os alimentos
riscos em tiramina e histamina.

Não há estudos garantindo a segurança
da administração.

50mL

A absorção do medicamento é
reduzida quando o mesmo é ingerido
com alimentos. Recomenda-se a
administração em jejum ou no
mínimo 30 minutos antes das
refeições ou 2 horas após as
refeições.

Abrir a cápsula. Pausar a dieta 1 hora
antes e 1 hora após a administração do
medicamento.

20mL

O produto deve ser ingerido pela
manhã, em jejum ou duas horas
após a refeição, com algum líquido,
sem mastigar.
Pode ser administrado na presença
ou ausência de alimento.

Pode ser triturado. A administração
concomitante com a nutrição enteral
reduz absorção. Pulverizar e dispersar
em 20mL de água.
Pode ser triturado, porém dissolve sem
trituração.

10-20mL

Devem ser engolidas inteiras, sem
mastigar, com um pouco de líquido.
Para crianças pequenas ou pessoas
com dificuldades de deglutição, as
cápsulas podem ser abertas,
adicionando-se o conteúdo a
mamadeiras e a pequenas
quantidades de líquidos ou alimentos
semissólidos. Não adicionar o
produto a líquidos ou alimentos
quentes ou gelados, assim como a
alcoólicas. Deve ser tomado de
preferência em jejum ou meia hora
antes das refeições.

Abrir a cápsula para dissolução do
medicamento em água. Uma vez abertas
as cápsulas, seu conteúdo deve ser
imediatamente ingerido, pois o contato
com o ar e a umidade altera o prazo de
validade do produto.

15mL

Não são conhecidas interações com
alimentos.

Não dissolve sem trituração.

Pirazinamida/ Etambutol

++++

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Salbutamol

Frasco 100mL

SIM

Sertralina

Comprimido

SIM

Sildenafila, citrato

Comprimido

Sildenafila, citrato

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Não são conhecidas interações com
alimentos.

Diluir em 30mL de água.

+++

15mL de
água para
cada 10mL
de xarope
20mL

SIM

+++

20mL

Pode ser administrado pela manhã
ou noite, na presença ou ausência
de alimentos.
Não são conhecidas interações com
alimentos. Pode ser administrado na
presença ou ausência de alimento.

Pode ser triturado. Dissolve lentamente
sem trituração. Após diluição administrar
imediatamente.
Os comprimidos podem ser triturados e
diluídos em água para facilitar
administração. Interage com grapefruit.

Frasco 50mL

SIM

Viscoso

Não são conhecidas interações com
alimentos. Pode ser administrado na
presença ou ausência de alimento.

Recomenda-se diluir em água para
melhor fluidez.

Simeticona

Comprimido

+++

20mL

Frasco 10mL

+

20mL

Sinvastatina

Comprimido

SIM

+++

20mL

Não são conhecidas interações com
alimentos.
As gotas podem ser administradas
diretamente na boca, ou diluídas em
um pouco de água ou outro alimento.
Recomenda-se que seja
administrado em dose única à noite.

Não dissolve sem trituração. Preferir a
solução oral.

Simeticona

Sim com
restrições
SIM

Sirolimus

Comprimido

SIM

+++

30mL

A ingestão concomitante de
alimentos altera a biodisponibilidade
do sirolimo. Assim, deve-se optar
pela administração do sirolimus
consistentemente com ou sem
alimentos para minimizar a
variabilidade de nível sanguíneo.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente. A dissolução do
comprimido em água pode levar alguns
minutos. Irrigar a sonda antes e ao
término da administração do
medicamento. Monitorar efeitos do
medicamento.
Triturar, diluir e administrar
imediatamente.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Sucralfato

Comprimido

SIM

+++

20mL

Não dissolve sem trituração. Pausar a
dieta 1 hora antes e 1 hora depois da
administração do medicamento.

Sulfametoxazol-

Comprimido

SIM

++

20mL

Recomenda-se a administração com
o estômago vazio, uma hora antes
ou duas horas após as refeições ou
ao deitar.
Deve ser administrado
preferencialmente após uma
refeição, e com quantidade suficiente
de líquido.

Suspensão

SIM

Viscoso

SIM

++

50 a 60mL
de água para
cada 20mL
de
suspensão
reconstituída
20mL

SIM

Viscoso

30mL-50mL

Trimetoprima

SulfametoxazolTrimetoprima

Sulfato ferroso

oral

Comprimido
revestido

Sulfato ferroso

Solução oral
Frasco de
30mL

Tacrolimo

Comprimido

Sim com
restrições

Pode ser triturado, mas dissolve sem
trituração. Há risco de obstrução da
sonda. Pausar a dieta e irrigar a sonda
antes e ao término da administração do
medicamento.

Deve ser administrado
preferencialmente após uma
refeição.

Deve ser administrado após as
refeições, acompanhado de água ou
suco de frutas. Não deve ser
administrado com leite ou bebidas
alcóolicas.
Embora a absorção seja maior
quando o estômago está vazio, a
administração com as refeições
diminui a frequência de efeitos
indesejáveis.
As cápsulas devem ser ingeridas
com líquido (preferencialmente água)
e com estômago vazio ou, pelo
menos, 1 hora antes das refeições
ou de 2-3 horas após as refeições
para conseguir uma máxima
absorção do medicamento.

Não dissolve sem trituração. Fármaco
instável, fotossensível e oxidável.
Considerar a substituição pela solução
oral.
Administrar juntamente com a nutrição
enteral a fim de reduzir os efeitos
gastrintestinais. Diluir em 30-50mL de
água.
Incompatível com plástico PVC. Tubos,
seringas e outros equipamentos para
preparação ou administração não devem
conter PVC em sua composição. Em
caso de pacientes incapazes de deglutir
as cápsulas, as cápsulas podem ser
abertas e diluídas em água. Recomendase o fechamento da sonda por 30-60
minutos após administração.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Tamoxifeno, citrato

Comprimido

NÃO

Tiabendazol

Comprimido

SIM

Tiabendazol

Frasco 60mL

SIM

Tiamazol

Comprimido

SIM

Ticagrelor

Comprimido

Tioguanina

Comprimido

Dado na
literatura não
encontrado
NÃO

Topiramato

Comprimido

Sim com
restrições

+

Tramadol, cloridrato

Cápsula

SIM

+++

Tretinoína

Comprimido

Trimetazidina, dicloridrato

Comprimido
revestido de
liberação
prolongada

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Deve ser administrado com água de
preferência no mesmo horário todos
os dias. Não está documentada
interação com alimentos.

Risco ocupacional para o manipulador.

++

20mL

Deve ser ingerido durante as
refeições.

Dissolve sem trituração, mas pode ser
triturado. Preferir suspensão.

Deve ser ingerido durante as
refeições.

Pode ser administrado juntamente com a
nutrição enteral.

+

20mL de
água para
cada 10mL
de
suspensão.
15mL

Pode ser administrado na ausência
ou presença de alimentos.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Pode ser administrado
juntamente com a nutrição enteral.

Pode ser administrado na ausência
ou presença de alimentos.
Na presença de alimentos a
concentração plasmática pode ser
reduzida.

Risco ocupacional para o manipulador.

15mL

Pode ser administrado na ausência
ou presença de alimentos.

Triturar, diluir e administrar
imediatamente.

15mL

Deve ser ingerido com um pouco de
líquido.

Abrir a cápsula e dissolver o conteúdo.
Irrigar a sonda antes e ao término da
administração do medicamento.

NÃO

Recomenda-se a administração
durante ou logo após as refeições.

Risco ocupacional para o manipulador.

NÃO

Deve ser ingerido com água no
momento das refeições.

Não há estudos sobre eficácia,
segurança e farmacocinética.

Medicamento/
Dosagem

Forma
Farmacêutica

Administração
Via Sonda

Resíduo

Volume para
diluição

Recomendações para administração
oral

Recomendações para administração via
sonda nasoenteral

Varfarina sódica

Comprimido

SIM

+

15mL

Alimentos contendo vitamina K
alteram a eficácia anticoagulante.

Verapamil, cloridrato

Comprimido

SIM

++

15mL

Vitamina B1

Cápsula

Sim com
restrições

Deve ser administrado
preferencialmente com a
alimentação ou logo após. Devem
ser deglutidos com um pouco de
água sem serem mastigados ou
chupados.
Deve ser administrado com água ou
um pouco de líquido.

Pausar a dieta 1 hora antes e 1 hora
depois da administração do
medicamento. Triturar, diluir e
administrar imediatamente. Não dissolve
sem trituração.
Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Pode ser triturado, mas
dissolve sem trituração.

Voriconazol

Comprimido

SIM

+

20mL

SIM

-

-

revestido

Zinco elementar

Frasco 30mL

A administração com alimentos ricos
em gorduras resulta em diminuição
da concentração máxima em 34%.
Recomenda-se administrar 1 hora
antes ou 1 hora após as refeições.
Recomenda-se a administração
afastada das refeições.

HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
Setor de Farmácia Hospitalar
Fone: (34) 3318-5247 / 5248 e-mail: farmacia.hctm@ebserh.gov.br

Monitorar possíveis reações adversas no
trato gastrintestinal. Pausar a dieta e
irrigar a sonda antes e ao término da
administração do medicamento.
Triturar, diluir e administrar
imediatamente. Pausar a dieta 1 hora
antes e 1 hora depois da administração
do medicamento.
Administrar sem prévia diluição.

