LEI Nº. 724

DE 25 DE MAIO DE 2018.

“Instituí a normatização para a
prescrição
de
medicamentos,
solicitação
de
exames
complementares,
de
rotina,
segmento e rastreamento, por
profissionais de enfermagem no
Município de Altaneira, Estado do
Ceará,
e
adota
outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA,
ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Instituí, no âmbito da esfera da Secretaria
Municipal de Saúde, a normatização da prescrição de
medicamentos, solicitação de exames complementares, de rotina,
segmento e rastreamento, pelos Enfermeiros integrantes da Rede
de Saúde Pública do Município de Altaneira – CE;
Parágrafo único. O direito conferido ao enfermeiro não
constituirá óbice a que o médico possa também fazer as
prescrições subsequentes.

Art. 2º. O Enfermeiro poderá fazer prescrições de
medicamentos, de modo que a prescrição prevista no artigo
anterior se refira somente a medicamentos previamente
estabelecidos em Programas de Saúde Pública do Ministério da
Saúde, Conselho Federal e Regional de Enfermagem,
respectivamente COFEN e COREN, e em rotinas aprovadas pela
Secretaria de Saúde do Município de Altaneira nos termos do
Anexo I, parte integrante desta Lei.
Parágrafo único. A prescrição de medicamentos para doenças
crônicas, hipertensão e diabetes, será, obrigatoriamente,
subsequente à prescrição médica com reavaliação a cada 03 (três)
meses.
Art. 3º. O Enfermeiro poderá solicitar exames
complementares, de rotina, de rastreamento e de seguimentos do
paciente, desde que enquadrados nos Programas de Saúde
Pública do Ministério da Saúde e em rotinas aprovadas pela
Secretaria de Saúde do Município de Altaneira, conforme
disposto no Anexo II parte integrante desta Lei.
Art. 4º. A prescrição de medicamentos e a solicitação de
exames pelo Enfermeiro deverão ser em receituário padronizado
da Secretaria de Saúde do Município de Altaneira, ou em
formulário com o carimbo da Unidade Básica de Saúde, datado e
identificado com carimbo contendo número da inscrição no
Conselho de Enfermagem – COREN-CE, nome do profissional e
respectiva assinatura/rubrica.
Art. 5º. São programas de saúde pública do Ministério da
Saúde e/ou adotados pela Secretaria Municipal de Saúde de
Altaneira:

I - Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança;
II - Programa de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes;
III - Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher;
IV - Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto;
V - Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso;
VI - Programa de Diabetes Mellitus;
VII - Programa de Hipertensão Arterial;
VIII - Programa de Controle da Tuberculose;
IX - Programa de Controle da Hanseníase;
X - Programa de Controle da Leishmaniose Tegumentar
Americana
XI - Programa de Assistência às Infecções Sexualmente
Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais;
XII - Programa de Controle do Tracoma;
XIII - Programa de Combate à Dengue;
XIV - Rotina de tratamento de feridas;
XV - Programa Nacional de Suplementação de Ferro;
XVI - Programa de Combate a Asma;
XVII - Programa de Prevenção e Atendimento às Vítimas de
Acidentes e Violências;
XVIII- Programa de Cessação do Tabagismo.
§ 1º Na falta de protocolos vigentes para os referidos
programas, ainda não elaborados pela Secretária Municipal de
Saúde, serão adotados os protocolos do Ministério da Saúde.
Art. 6º. Esta Lei não isenta nenhum Enfermeiro de sua
responsabilidade ético-legal durante seu desempenho pessoal no
exercício de sua profissão, podendo o profissional, recusar-se a
executar atividades que não sejam de sua competência legal,
estando amparado pelo Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem.

Art. 7º. Esta Lei e Anexos deverão ser revisados e
atualizados anualmente e/ou sempre que for necessário a partir
da data da sua publicação.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições contrárias.
Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, em 25
de maio de 2018.
FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
Prefeito Municipal

ANEXO I DA LEI 724/2018
RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE
PÚBLICA E ROTINA, E APROVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTANEIRA - CE
ANTIVIRAIS, ANTIBIÓTICOS, ANTIPARASITARIOS E ANTIFÚNGICOS

INDICAÇÃO

Macrolídeo;
Antimicrobiano

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER
AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO
INTERAÇÕES
POSOLOGIA
CONTRAINDICAÇÃO PRECAUÇÕES/ADVERTENCIAS
MEDICAMENTOSAS
O uso concomitante
Adultos: 500mg,
com digoxina pode
VO, 1 vez ao dia.
Após a reconstituição
aumentar pode
Dose máxima: 1g
manter em
Vómitos e diarreia
aumentar a
Chlamydia
temperatura ambiente
concentração de
trachomatis,
por 5 dias.
ADVERTENCIAS/PRECAUÇÕES
digoxina
Haemophilus
Pacientes com disfunção hepática
O uso concomitante
ducreyi ou
Não há dados quanto
significativa. Pacientes com
com derivados de
Neisseria
a sua segurança
intervalo de QT prolongado
Ergo não é
gonorrhoeae:
durante a
MONITORIZAÇÃO: Testes de
recomendado ( ex.
Dose usual:
amamentação e
função hepática
dihidroergotamina,
1000mg, VO, em
gestação.
mesilato ergoloide,
dose única.
ergonovina,

ergotamina,
metilergonovina,
pimozida
ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO
Micofenolato:
Aciclovir pode
aumentar a
Dose usual:
concentração sérica
200mg, VO, 5
de Micofenolato e
vezes ao dia
vice-versa; Tenofovir:
(intervalos de
Aciclovir pode
Tratamento de aproximadamente
aumentar a
Contraindicado a
Herpes simples 4 horas) durante
concentração sérica
pacientes com
em adultos
5 dias
de Tenofovir; Vacina
conhecida
contra o Vírus da
hipersensibilidade ao
Tratamento de
Dose usual:
Varicela: O Aciclovir
aciclovir ou ao
Herpes zoster
800mg, VO, 5
pode diminuir o efeito
valaciclovir
em adultos
vezes ao dia
terapêutico da
(intervalos de
Vacina; Zidovudina:
aproximadamente
O Aciclovir pode
4 horas) durante
aumentar o efeito
de 7 dias.
depressor do SNC da
Zidovudina; Vacina
Zoster: Aciclovir pode
diminuir o efeito

Pacientes com insuficiência renal
e idosos;
Análise de urina, creatinina sérica
e enzimas hepáticas

terapêutico da Vacina
Zoster.

Antiparasitário

Adultos: 250 a
750mg, VO, a
cada 6 ou 8 h

METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO
Hipersensibilidade;
Gestantes (primeiro
trimestre). Uso de
Álcool, Fenobarbital,
disulfiram nas
Fenobarbital, Lítio,
últimas 2 semanas;
Ciclosporina,
Uso de álcool ou
Colestiramina,
produtos contendo
Carbamazepina,
propileno glicol
Cimetidina
durante a terapia ou
dentro de 3 dias após
a interrupção da
terapia
METRONIDAZOL 10% CREME VAGINAL

PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS:
Efeitos do SNC: meningite
asséptica, encefalopatia,
convulsões, e neuropatia óptica.
MONITORIZAÇÃO: Observar
pacientes idosos e pacientes com
insuficiência hepática grave.
Observar pacientes quanto ao
surgimento de sintomas
neurológicos

Antiparasitário

Aplique 2 a 3
vezes por dia

Álcool, Fenobarbital,
Fenobarbital, Lítio,
Ciclosporina,
Colestiramina,
Carbamazepina,
Cimetidina

Hipersensibilidade,
contraindicado na
pediátrica e para
homens.

PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS:
Efeitos do SNC: meningite
asséptica, encefalopatia,
convulsões, neuropatia periférica
(incluindo dormência das
extremidades e parestesia) e
neuropatia óptica.
MONITORIZAÇÃO: pacientes
idosos e com insuficiência hepática
grave. Observar pacientes quanto
ao surgimento de sintomas
neurológicos

MICONAZOL NITRATO 2% CREME DERMATOLOGICO & MICONAZOL NITRATO 2% CREME
VAGINAL
Dose usual:
Irritação local,
Hipersensibilidade.
prurido e sensação
quantidade
Não há relatos de
Este medicamento não
de ardor. Não há
suficiente para
Antifúngico
interações
cobrir a área
deve ser utilizado por
contraindicações
significativas
para pacientes
afetada, 3 vezes
mulheres grávida
ao dia.
idosos.
FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO OU CAPSULA
Anafilaxia.
Contraindicado
PRECAUÇÕES:
associação:
deve ser usado com
cisaprida,
cautela em
terfenadina,
pacientes com
eritromicina,
Medicamento
disfunção renal e
rifampicina,
Adultos:
compatível com a
hepática ou
Hidroclorotiazida,
150mg/dia, VO.
amamentação, mas
hepatotoxicidade
Antifúngico
amitriptilina,
Dose máxima:
que durante a
prévia de algum
nortriptilina,
400mg/dia, VO.
gestação, seu uso deve derivado azol. Usar
azitromicina,
ser criterioso
com cautela em
benzodiazepínicos,
pacientes com risco
carbamazepina,
de arritmia.
losartana,
MONITORIZAÇÃO:
fenitoína,
testes periódicos de
prednisona.
função renal (AST,

ALT, fosfatase
alcalina) e testes de
função renal,
potássio.

Antimicrobiano
tópico

Antifúngico
Tópico

CUIDADO COM O QUEIMADO
SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA
Aplicar 2 a 3
Potencializa os
vezes sem
efeitos da
excessos,
fenilbutazona e
conforme
Casos de
reduz os efeitos
resposta
hipersensibilidade
dos
terapêutica
anticoagulantes e
apresentada
anticonvulsivantes
pelo paciente

Prurido, erupções,
fotos sensibilidade,
agranulocitose,
hepatite e febre

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL
Não são
Hipersensibilidade
Adultos e
e angioedema,
conhecidas
Compatível com a
crianças:
interações com
incluindo edema
amamentação, e
100.000 a
outros
facial.
contraindicado na
600.000UI, VO,
Em altas doses
medicamentos
gestação
4 vezes/dia.
e/ou outras
orais poderá
substâncias.
apresentar diarreia,

distúrbios
gastrintestinais,
náuseas e vômitos.
Piretróide
1% Loção
Shampoo:
Pediculose;
5% Loção Pele:
scabiose
(sarna);

PERMETRINA 1% LOCAO &PERMETRINA 5% LOCAO
Adulto: 30 ml
Medicamento
contraindicado
Crianças de 6 –
durante a gestação e
Não há relatos de
12 anos: Até 15
amamentação, em caso
interações com o
mL de produto
de hipersensibilida aos
uso deste
componentes do
medicamento.
Crianças de 2 –
produto, e em Crianças
5 anos Até 7,5
menores de 2 anos,
mL de produto
deve ser evitado.

Prurido, edema e
eritema. parestesia
e alterações na pele
(eczema,
vermelhidão,
coceira, queimação,
irritação,
desconforto e dor)

PRENATAL
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL & CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO OU
CAPSULA
Agitação, tonturas,
Medicamento requer
Metformina,
fadiga, alucinações,
Adultos: 250 a
cautela durante a
Probenecida,
dor abdominal,
Cefalosporina 1000mg, VO, de
amamentação e
Antagonistas da
diarreia, dispepsia,
1ª geração;
6/6h. Durante 7
gestação.
vitamina K (por
gastrite.
Antimicrobiano a 14 dias. Dose
CONTRAINDICAÇÃO:
exemplo,
MONITORIZAÇÃO:
máxima: 4g/dia
Pacientes alérgicos às
varfarina)
Hemograma, função
cefalosporinas
hepática e renal e

Antimicrobiano
– miscelânea

sinais de diarreia
associado ao
antibiótico.
ADVERTENCIAS E
PRECAUÇÕES:
Ter cautela com
pacientes com
historia de doença
gastrointestinal,
particularmente
colite.
NITROFURANTOINA 100 MG COMPRIMIDO OU CAPSULA
Anemia hemolítica,
Insuficiência renal,
toxicidade hepática
Vacina BCG,
Hipersensibilidade.
MONITORIZAÇÃO:
Adultos: 50Vacina contra a
Medicamento
Sinais de reação
100mg, VO, de
cólera, Vacina
compatível com a
pulmonar; Sinais de
6/6h
Tifoidea,
Gestação e
dormência ou
Profilaxia: 50Norfloxacina,
Amamentação
formigamento das
100mg, VO, 1
Espironolactona,
Ajuste Renal:
extremidades;
vez ao dia
Ácido fólico,
CrCl < 60ml/min:
Testes periódicos de
contraindicado
Fluconazol
função hepática,
Testes da função
renal

ANTI-HIPERTENSIVOS, IC, ANTIARRÍTMICOS HEMATOPETICOS
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO
Anticoagulantes,
Adultos e
Analgésico,
trombolíticos e
crianças > 30kg
Antipirético,
outros inibidores
AntiDose usual: 500
da agregação
Contraindicado
inflamatório
a 1000mg, VO,
plaquetári e a
para gestantes, e
nãoCuidado – idosos;
3 a 4 vezes ao
associação com
uso cauteloso
hormonal;
Risco de sangramento
dia.
outros AINEs,
durante a
levam ao
amamentação
aumento do risco
Antiagregante
Dose usual:
Plaquetário
100mg/dia, VO. de sangramento
gastrointestinal
AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO
Verapamil,
Medicamento
Adultos: 100
MONITORARMENTO:
diltiazem,
incompatível com a
mg a 1600 mg,
Pressão sanguínea,
laxativos,
Gestação e
conforme
Frequência cardíaca
diuréticos,
Amamentação.
orientação
(ECG) e ritmo durante
digoxina, a
Pacientes com
Antiarrítmico
médica e
a terapia; Sinais de
amiodarona
bradicardia
resposta
letargia, Edema,
aumenta as
sinusal; Bloqueio
Testes de função
terapêutica
concentrações de sinoatrial; Doença
apresentada
hepática, Eletrólitos e
substratos da
do nó sinusal (risco
pelo paciente.
Tireoide
CYP 2C9 tais
de parada sinusal);

Antihipertensivo,
bloqueador do
canal de
cálcio

Antianginoso;
Anti-

como varfarina
Distúrbios severos
ou fenitoína.
de condução
Fentanila.
atrioventricular;
Estatinas: o risco
Pacientes que
de toxicidade
fazem uso de
muscular (ex.:
associação com
rabdomiólise) é
medicamentos que
aumentado
possam induzir
quando associado torsade de pointes.
a sinvastatina,
atorvastatina e
lovastatina;
ANLODIPINO BESILATO 5 MG COMPRIMIDO
2,5 mg a 20 mg
Sinvastatina,
dose diária,
cetoconazol,
Medicamento
conforme
itraconazol,
incompatível com a
orientação
ritonavir,
Gestação e
médica e
claritromicina,
Amamentação
resposta
rifampicina,
Hipersensibilidade
terapêutica
cimetidina,
às diidropiridinas
apresentada
digoxina,
pelo paciente
varfarina
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO
Adultos: 25 a
Betabloqueadores
Medicamento
200mg, VO.
e bloqueadores do incompatível com a

MONITORAMENTO:
Função hepática,
cardíaca, dores de
cabeça, tontura,
sonolência, náusea,
edema e fadiga.

Cautela nos pacientes
com bradiarritmia,

hipertensivo

Conforme
orientação
médica e
resposta
terapêutica
apresentada
pelo paciente

canal de cálcio,
nifedipino,
glicosideos
digitálicos,
clonidina,
ibuprofeno

Gestação e
Amamentação.
Hipersensibilidade,
Bradicardia;
Choque
cardiogênico;
Hipotensão;
Acidose
metabólica;
Distúrbios graves
da circulação
arterial periférica;
Insuficiência
cardíaca
descompensada.

doença vascular
periférica, DPOC;
Bloqueio cardíaco 1º
grau; Asmáticos,
Insuficiência cardíaca;
Retirada da
terapêutica
concomitante com
clonidina, pode
mascarar sintomas de
hipoglicemia,
feocromocitoma não
tratado. Evitar
suspensão abrupta do
medicamento.
MONITORIZAÇÃO:
ECG, frequência
cardíaca, função renal,
pressão arterial. Sinais
e sintomas de
insuficiência cardíaca.
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO & CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO
Antiarrítmico;
Dose usual:
Evitar associação
Medicamento de
PRECAUÇÕES:
Antiiniciar com
com outras
uso cauteloso na
cautela em pacientes
hipertensivo
3,125mg, VO, 2
drogas
Gestação e
com insuficiência

vezes ao dia,
Amamentação.
cardíaca e angina.
inotrópicas
por 2 semanas.
Hipotensão,
Contraindicado no
negativas e
Aumentar de
choque cardiogênico
bradicardizantes. Vertigem, fadiga,
forma
Hiperglicemia,
MONITORIZAÇÃO:
progressiva.
aumento de peso,
frequência cardíaca,
Dose máxima:
Diarreia, Fraqueza pressão arterial, ureia,
50mg.
creatinina, função
Conforme
hepática, glicemia,
orientação
colesterol e
médica e
triglicérides
resposta
terapêutica.
ENALAPRIL MALEATO 10 MG COMPRIMIDO & ENALAPRIL MALEATO 20 MG
COMPRIMIDO
PRECAUÇÕES:
Adultos: 2,5mg
administrar com
a 40mg/dia, VO.
Medicamento
cautela em pacientes
Conforme
Administração
compatível com a
com insuficiência
orientação
com outro antiAntiAmamentação e
renal. REAÇÕES
médica e
hipertensivo pode
hipertensivo
contraindicado na
ADVERSAS: tosse
resposta
causar efeito
seca. Síncope
Gestação, risco de
terapêutica
aditivo
teratogenicidade
MONITORIZAÇÃO:
apresentada
creatinina e potássio
pelo paciente.
após sua introdução.

ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO

Antihipertensivo
Diurético

Antihipertensivo
Diurético

Adultos: Dose
usual: 25 a
100mg, VO, 1
vez ao dia.
Conforme
orientação
médica e
resposta
terapêutica
apresentada

Pode potencializar a
ação de agentes
anti-hipertensivos.
É contraindicado o
uso concomitante
com eplerenom,
trianterom.

Medicamento
compatível com a
Amamentação e
contraindicado na
Gestação, risco de
teratogenicidade

FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO
Adultos: Dose
Medicamento sem
usual: 20 a
Associações
informações
80mg, VO,
desaconselhadas,
quanto a
fracionados A
requer avaliação
compatibilidade
Critério
risco benefício.
com a
Médico. Dose de
Amamentação,

Úlcera da pele,
hipercalemia
(grave), acidose
metabólica,
hemorragia
gástrica, gastrite,
agranulocitose,
lúpus eritematoso
sistêmico, câncer de
mama, causa e
efeito não
estabelecida.
MONITORIZAÇÃO:
potássio sérico e
urinário.
PRECAUÇÕES:
Uso em idosos
Hipotensão arterial.
Eritema
multiforme,
eczema, síndrome
de StevensJohnson.

manutenção: 20
a 120mg, VO.
Dose máxima:
600mg/dia.
Conforme
orientação
médica e
resposta
terapêutica
apresentada

más é
contraindicado na
Gestação, risco de
teratogenicidade, e
na anúria.

HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO

Pancreatite,
hepatite isquêmica.
Agranulocitose,
anemia aplástica
(raras), anemia
hemolítica,
leucopenia,
trombocitopenia.
Mefrite Intersticia.
Ototoxicidade
PRECAUÇÕES:
pacientes com
hiperglicemia,
hipocalemia e
hiponatremia
severa. Seu uso
crônico pode levar a
um aumento de
ácido úrico.
MONITORIZAÇÃO:
eletrólitos séricos,
função renal. Em
altas doses,
monitorar audição.

Antihipertensivo
Diurético

Antihipertensivo
vaso dilatador
coronariano

Adultos: Dose
usual: 12,5 a
50mg, VO, 1
vez ao dia.
Conforme
orientação
médica e
resposta
terapêutica
apresentada

Contraindicado o
uso concomitante
com dofetilida.
Evitar lítio.

Medicamento
compatível com
amamentação,
devendo ser
criterioso o uso na
gestação e
contraindicado no
caso de anúria.

ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO
10 mg a 120
O uso com
mg/dia
acetilcolina, antiContraindicado na
conforme
histamínicos ou
hipersensibilidade,
orientação
anti-hipertensivos
nos casos de
médica e
aumenta o efeito
hipotensão
resposta
hipotensor
arterial grave
terapêutica
ortostático; com

Arritmias
cardíacas,
Desordem
hematopoéticas,
hepatotoxicidade,
pancreatite, Edema
pulmonar, Eczema,
Síndrome de
Stevens-Johnson,
Lúpus eritematoso
sistêmico, Necrólise
epidérmica tóxica,
hipocalemia.
MONITORAr:
potássio. eletrólitos
séricos, ureia e
creatinina

PRECAUÇÕES:
Cautela quando
administrado a
pacientes com
glaucoma, idosos

apresentada
pelo paciente.

simpaticomiméticos,
pode ter reduzido o
seu efeito
antianginoso.
Sildenafila leva a
hipotensão grave,
risco cardiopata.
LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO

Antihipertensivo e
Insuficiência
Cardíaca
Crônica

Dose usual:
12,5 a
100mg/dia, VO,
1 a 2 vezes ao
dia. conforme
orientação
médica e
resposta
terapêutica
apresentada
pelo paciente

Associação com
AINES, reduzem o
efeito antiinflamatórios,
medicamentos que
reduzem a pressão
sanguínea, eleva o
risco de hipotensão.

Medicamento sem
informações
quanto a
compatibilidade
com a
Amamentação.
Contraindicado na
Gestação,
ORIENTAÇÕES:
alternativa
quando da
contraindicação
para IECAs

Dor torácica,
Fadiga,
Hipoglicemia,
Diarreia, Infecção
urinária, Anemia,
Fraqueza,
trombocitopenia,
rabdomiólise,
angioedema.
PRECAUÇÕES:
pacientes com
insuficiência renal.
MONITORIZAÇÃO:
pressão arterial,
frequência cardíaca,
função renal, e
eletrólitos

PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO

Antihipertensivo;
Antiarrítmico;
Antienxaquecoso

Adultos: 10 mg
a 320mg/dia,
VO. Conforme
orientação
médica e
resposta
terapêutica
apresentada
pelo paciente

Contraindicado o
uso concomitante
com tioridazina.

Medicamento
compatível com a
amamentação,
mas
contraindicado na
Gestação

Eritema, síndrome
de StevensJohnson. Asma,
broncoespasmo,
choque
cardiogênico,
bloqueio cardíaco,
segundo e terceiro
grau, bradicardia
sinusal.
MONITORIZAÇÃO:
frequência cardíaca
e pressão arterial.

METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO

Antihipertensivo

Adultos: 250mg
a 2000 mg/dia,
VO
Conforme
orientação
médica e
resposta
terapêutica
apresentada
pelo paciente

Lítio administrado
concomitantemente a
metildopa pode causar
toxicidade por lítio.

Insuficiência
Cardíaca Congestiva,
necrólise epidérmica
tóxica, colite,
pancreatite,
parkinsonismo,
sedação, depressão
da medula óssea,
transtorno
Medicamento
hematopoetico.
compatível com
PRECAUÇÕES:
a amamentação,
Ajuste renal
devendo o uso
necessário.
ser criterioso
MONITORIZAÇÃO:
durante a
pressão arterial,
gestação.
hemograma, teste de
Coombs direto: basal,
em seguida, 6 e 12
meses após início da
terapia. Função
hepática; basal,
periodicamente,
especialmente
durante as primeiras

6 a 12 semanas.

Anticoagulante

Hipoglicemiante

VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO
Medicamento
Adultos
compatível com
2,5 mg a 5
a amamentação,
mg/dia, VO.
ANTÍDOTO:
mas
Dose de
Fitomenadiona (Kanakion contraindicado
manutenção: de 10mg ap 1mL / Kanakion
na Gestação.
acordo com o
2mg ap 0,2mL).
Aborto,
tempo de
Potencializa: etilestranol,
eclampsia,
protrombina ou
amiodarona, AINEs,
Aneurismas;
INR.
amitriptilina/nortriptilina,
cerebral.
Conforme
cloranfenicol, cimetidina,
Endocardite
orientação
ciprofloxacino,
bacteriana.
médica e
eritromicina, fluconazol,
Tendências
resposta
glucagon, metronidazol,
hemorrágicas.
terapêutica
miconazol, salicilatos.
Ulcerações
apresentada
gastrintestinais.
pelo paciente
Hipertensão
maligna
ANTIDIABÉTICOS
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO
2,5 mg a 20
Miconazol, Fenilbutazona,
Medicamento
mg/dia,
Álcool, Insulina, acarbose,
incompatível

Síndrome de embolia
pelo colesterol,
choque hemorrágico.
emorragia,
agranulocitose,
hematoma
retroperitoneal.
Hepatite,
Hemorragia.
MONITORIZAÇÃO:
Tempo de prótrombina,
hematócrito e INR.

MONITORAMENTO:
Função hepática e

conforme
orientação
médica e
resposta
terapêutica
apresentada
pelo paciente.

Hipoglicemiante

Metformina, fluconazol,
com a Gestação
captopril, enalapril,
e Amamentação
sulfonamidas,
claritromicina e AINES,
Clorpromazina
Glicocorticoides,
salbutamol, varfarina, e
com Sulfonilureias
GLICAZIDA MR 30 MG COMPRIMIDO
Medicamento
sem
Dose usual: 30
informações
Miconazol, Fenilbutazona,
a 120mg, VO,
quanto a
Álcool, Insulina, acarbose,
em única
compatibilidade
Metformina, fluconazol,
tomada.
com a
captopril, enalapril,
Conforme
Amamentação,
sulfonamidas,
orientação
más é
claritromicina e AINES,
médica e
contraindicado
Clorpromazina
resposta
na Gestação.
Glicocorticoides,
terapêutica
Contraindicado
salbutamol, varfarina, e
apresentada
para pacientes
com Sulfonilureias
pelo paciente
com diabetes
tipo I (como
única terapia).
METFORMINA CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO

renal

PRECAUÇÕES:
doença hepática,
insuficiência renal
(moderada à severa),
períodos de stress
(ex: infecção, trauma,
febre, cirurgia)
insulina pode ser
necessária.

Hipoglicemiante

500 mg a 2000
mg/dia,
conforme
orientação
médica e
resposta
terapêutica
apresentada
pelo paciente

Glicocorticoides,
Diuréticos, Verapamil,
Rifampicina, Cimetidina,
Álcool.

Medicamento
contraindicado
para menores
de 17 anos,
durante a
gestação e
amamentação.
Na acidose
metabólica,
Insuficiência
cardíaca e
Hepática,
quando a Taxa
de Filtração
Glomerular for
inferior a 30
ml/min.

Náusea, vômito,
diarreia, dor
abdominal e
inapetência,
Distúrbios do
paladar, reações
cutâneas como
eritema, prurido e
urticária,
Anormalidades nos
testes da função
hepática ou hepatite
MONITORIZAÇÃO:
Hematológica; Urina
para glicose e
cetonas, glicemia em
jejum, hemoglobina
A1c; Função renal.
Vitamina B12 e
Folato

ANTI-INFLAMATORISO NÃO ESTEROIDAIS - AINES
DIPIRONA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL & DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO
Adultos e
Crianças > 12
anos: Dose
usual: 500 a
750mg (20 a 30
gotas), VO, 1 a
MONITORIZAÇÃO:
4 vezes ao dia.
PRECAUÇÕES: história
temperatura e
Crianças: Dose
Analgésico,
de ulceração
frequência cardíaca.
usual: 20 a
Não administrar
Antipirético,
gastrointestinal,
Pressão arterial e
25mg/kg/dose, concomitantemente
Antifrequência cardíaca,
sangramento e
VO, de 6/6h.
com ciclosporina.
inflamatório
perfuração. Disfunção
particularmente com
Dose máxima:
hepática e renal.
administração
500mg.
parentera
Neonatos: Dose
usual:
10mg/kg/dose,
VO, em
intervalos de
6/6h.
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL & IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO
Analgésico,
Adultos: Dose
Uso
PRECAUÇÕES: usar
Contraindicada para
Antipirético,
usual: 200 a
concomitantemente com cautela em pacientes
pacientes com

Antiinflamatório
nãohormonal

800mg/dose,
com medicamentos
com hipertensão,
hipersensibilidade;
VO. Dose
à base de cortisona desidratação, redução da
compatível com
máxima:
aumenta o risco de função renal e hepática,
amamentação e
3200mg/dia,
úlceras gástricas.
história de doença GI.
contraindicado na
VO.
O ibuprofeno em
gestação
Crianças: Dose
associação com
usual: 5 a
furosemida e
10mg/Kg, VO, 3 tiazídicos diminui
a 4 vezes ao
o efeito diurético
dia. Dose
dessas drogas.
máxima:
40mg/kg/dia,
VO.
Crianças >
30kg. Dose
máxima:
1200mg/dia,
VO.
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL & PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO
Analgésico,
Adultos: Dose
Associado a
Pacientes com deficiência
ALERTA:
Antipirético,
usual: 500mg,
bebidas alcoólicas
de G6PD.
ANTÍDOTO:
AntiVO, em
há elevação do
Gastrointestinal:
Acetilcisteína
inflamatório
intervalos de
risco de
hemorragia
(Fluimucil 600mg cp.
nãoaté 4h, se
hepatotoxicidade
gastrointestinal
eferv ou Fluimucil
hormonal
necessário.
Hepática:
10% ap. 3 mL);

Dose máxima:
3g/dia.
Crianças: Dose
usual: 10 a
15mg/kg, VO,
em intervalos
de 4 a 6h. Dose
máxima: 5
doses/dia.
Neonatos: Dose
de ataque:
24mg/kg, VO.
Dose de
manutenção:
12mg/kg/dose,
VO.

Antiemético,
Procinético

ANTÍDOTO:
Acetilcisteína
(Fluimucil 600mg
cp. eferv ou
Fluimucil 10% ap.
3mL)

hepatotoxicidade
Renal: nefrotoxicidade
Respiratória:
pneumonite.

PRECAUÇÕES: Não
exceder 5 doses em
24hs. Tratamento da
superdosagem com
N-acetilcisteína.
MONITORAMENTO
Testes da função
hepática, em
pacientes medicados
com doses elevadas
ou pré-disposição a
toxicidade hepática.

ANTI-EMETICOS E ANTI-SECRETORES
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUCAO ORAL
Adultos: Dose
Combinação
>10%: Agitação,
MONITORIZAÇÃO:
usual: 10mg,
contraindicada:
vertigem, sintomas
pressão arterial.
VO, 3 vezes ao
levodopa ou
extrapiramidais,Diarreia,
dia,
agonistas
Fraqueza
PRECAUÇÕES:
administrados
dopaminérgicos e
SÉRIAS: Arritmia
usar com cautela em
30min antes
metoclopramida
cardíaca, reversível,
pacientes com

das refeições.

possuem ações
Síndrome neuroléptica
doença de Parkinson
contrárias.
maligna
ou convulsão.
Combinações a
serem evitadas:
álcool aumenta o
efeito calmante da
metoclopramida
OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA
O omeprazol inibe
metabolismo dos
Maior eficácia
Gastrointestinais:
fármacos
quando
Adultos: Úlcera
pancreatite (rara);
que dependem do
administrado em
gástrica
Hepática:
Redutor da
citocromo P-450,
jejum.
duodenal: Dose
hepatotoxicidade (rara);
acidez
monooxigenase
MONITORIZAÇÃO:
usual: 20mg,
Musculoesqueléticas:
gástrica
hepática. Nesses
dosar TGO e TGP se
VO, 1 vez ao
fratura do quadril,
casos, recomendaduração da terapia
dia.
rabdomiólise; Renal:
se a adequação das
for maior que 8
nefrite intersticial (rara)
doses dos
semanas.
medicamentos
RANITIDINA CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO & RANITIDINA CLORIDRATO 15 MG/ML
XAROPE
Adultos:
Diazepam,
Medicamento compatível
Gastrointestinais:
Redutor da
150mg, VO, 2
midazolam,
com a amamentação, e o
enterocolite
acidez
vezes ao dia.
lidocaína,
uso criterioso durante a
necrosante no feto
gástrica
Dose
fenitoína,
Gestação. Não existem
ou recém-nascido,

profilática:
150mg, VO, 1
vez ao dia (ao
deitar).

propanolol,
cetoconazol,

contraindicações
relativas a faixas etárias.

pancreatite (rara).
Hematológica:
anemia,
trombocitopenia
(rara).

Vitamina

Inibidor do
catabolismo
ósseo

VITAMINAS E SUBSTANCIAS MINERÁIS
ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO
Fenitoína,
fenobarbital,
metotrexato e
enzimas
pancreáticas
Dose usual: 5mg,
reduzem os seus
VO, 1 vez ao dia.
níveis, enquanto Contraindicado na
Conforme
que o ácido
anemia
orientação médica
aminosalicílico,
normocítica,
e resposta
antiácidos,
perniciosa ou
terapêutica
aplástica.
colestiramina,
apresentada pelo
estrogênios,
paciente
bloqueadores H2
ea
carbamazepina
reduzem sua
absorção.
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COMPRIMIDO
Como o uso de
Reque uso
Dose usual:
AINEs está
cauteloso durante
70mg, VO, 1 vez
associado à
a amamentação, e
por semana.
irritação
deve ser evitado

Imunológicas:
alergia

ORIENTAÇÕES:
deve ser tomado em
jejum com muita
água, na posição

gastrintestinal,
durante a
ortostática.
deve-se ter
gestação. Risco de MONITORIZAÇÃO:
cuidado durante extrema reação na
níveis séricos de
o uso
pele, artralgia, dor
cálcio, eletrólitos e
concomitante
óssea e mialgia.
níveis de fosfato.
CARBONATO DE CALCIO + COLICALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMP
Formulações
contendo: ferro,
etidronato,
alendronato,
Hipersensibilidade.
Adultos: 1 ou 2
Perturbações
fenitoína,
Medicamento deve
comprimidos
gastrointestinais
tetraciclinas,
ter o uso criterioso
Suplemento
mastigáveis ao
leves, incluindo-se
atenolol,
durante a
mineral
dia,
constipação.
propanolol,
amamentação e ser
preferencialmente
Monitorar Cálcio
salicilatos,
evitado na
após as refeições.
Sérico RN.
devem ocorrer
gestação
com um
intervalo de pelo
menos 2-3 horas
OLEO MINERAL LIQUIDO
Não foram
Uso criterioso
Adulto: ½ a Uma
identificadas
durante a
Laxante
colher de sopa ao
interações
amamentação e
Hipersensibilidade
deitar-se.
medicamentosas gestação, em idosos
clinicamente
e crianças

relativas.
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL 27,9 G PO PARA SOLUCAO ORAL
Contraindicado na
Dissolva o
obstrução
Reidratante
conteúdo da
Picos de
intestinal,
embalagem em
hipertensão em
Não se observam
oral, repositor
perfuração do
500 ml de água, e pacientes em uso
eventos adversos.
de água e
intestino, ou
eletrólitos
o consuma em até
de digoxina
vômitos frequentes
24 horas
e ininterruptos
SULFATO FERROSO 25 MG/ML FE ² + SOLUCAO ORAL & SULFATO FERROSO 40 MG FE²+
COMPRIMIDO
Hipersensibilidade
Gastrintestinal:
Conforme
aos sais de ferro;
sensação de
A ingestão de
orientação médica
Anemias
plenitude, dores
álcool, causando
e resposta
associadas a
epigástricas,
incremento do
leucemias e
náuseas, constipação
terapêutica
depósito
Suplementação apresentada pelo
hepatopatia aguda.
ou diarreia. O
hepático de
de Ferro em
paciente.
Anemias não
possível
ferro, aumenta a
ferropriva;
escurecimento das
Crianças e
Seguindo
probabilidade de
Gestantes
Protocolo de
Talassemia;
fezes, não tendo
efeitos colaterais
Suplementação
Processos que
significado clínico.
e até tóxicos do
impedem a
MONITORAMENTO
de Ferro em
ferro, quando em
Crianças e
absorção do ferro
Exames
uso prolongado.
por via oral, como
Gestantes
hematológicos,
diarréia crônica,
função hepática

retocolite
ulcerativa, artrite
reumatóide,
doença de Crohn e
asma brônquica
HIPOLIPEMIANTES
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO
Inibidores
potentes de
Adultos: 5 a
CYP3A4:
80mg/dia VO
itraconazol,
Medicamento
Crianças (< de 10
cetoconazol,
compatível com a
anos): 5mg/dia, se
eritromicina,
amamentação, mas
tolerar 10mg após claritromicina,
Hipolipidêmico
contraindicado na
4 semanas.
boceprevir,
Gestação. Uso
Crianças (> de 10
telaprevir,
criterioso em
anos): 10mg/dia,
nefazodona.
crianças.
se tolerar 20mg
Genfibrozila,
após 4 semanas.
ciclosporina ou
danazol.
Verapamil.

MONITORIZAÇÃO:
enzimas hepáticas.
Mialgia - pode
causar rabdomiólise.
Deve ser
administrado à
noite,
preferencialmente.

ANTIALERGICOS / ANTIASMÁTICOS / CORTICOIDES
DEXAMETASONA 0,1% CREME DERMATOLOGICO
Desconhecem-se
interações
Não deve ser
medicamentosas
utilizado
Antiprejudiciais com
durante a
Não há restrições ou
Aplique 2 a 3
inflamatório
o uso de acetato
gravidez e a
recomendações
vezes por dia
hormonal
de
amamentação,
especiais para idosos
dexametasona
exceto sob
creme
orientação mé
dermatológico.
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE & LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO
Adultos:
Dose usual:
Aumenta as
10mg/dia, VO.
PRECAUÇÕES:
concentrações
>10%: Cefaleia (12%);
Crianças > de 2
ter cautela em
plasmáticas de
sonolência (8%)
pacientes com
anos:
Loratadina em
SÉRIAS: Hepática:
Antialérgico
Dose usual:
insuficiência
uso associado
diminuição da função
5mg/dia, VO.
renal e
com cetoconazol,
hepática (rara).
Crianças > de 6
insuficiência
eritromicina ou
.
anos:
hepática.
cimetidina
Dose usual:
10mg/dia, VO.
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL

Antiinflamatório
hormonal

Dose usual: 5 a
60mg/dia, VO,
1x dia.
Esclerose
múltipla:
200mg/dia, VO,
por 1 semana,
seguidos por
80mg, VO, em
dias alternados
por 1
mêsArtrite
reumatoide: 5 a
7,5mg/dia, VO.
Ajustar a dose
conforme
necessário.

Fenobarbital,
fenitoína,
rifampicina ou
efedrina,
diuréticos
depletores de
potássio,
glicosídios
cardíacos,
anfotericina B,
anticoagulantes,
somatotropina

Evitar uso
durante na
gestação e
amamentação
Aumento do
apetite e
indigestão,
ulcera gástrica
ou duodenal,
com possível
perfuração e
sangramento,
pancreatite e
esofagite
ulcerativa;
Nervosismo,
cansaço e
insônia; Reação
alérgica
localizada;
Alterações
endócrinas:
Pré-diabetes,
ocorrência de
diabetes em

CONTRAINDICAÇÃO:
Infecções não
controladas e infecções
sistêmicas por fungos;
MONITORIZAÇÃO:
Pressão arterial,
glicemia, eletrólitos,
peso, densidade
mineral óssea,
crescimento e
desenvolvimento em
crianças, supressão do
eixo HPA (Hipotálamohipófise-adrenal);
ORIENTAÇÕES: Pode
ser necessário
aumentar a dose de
para a obtenção dos
efeitos terapêuticos
necessários.
Administrar com
alimentos para
diminuir os efeitos
gastrointestinais.

pessoas
predispostas.
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO & PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO
Evitar uso
CONTRAINDICAÇÃO:
durante na
Infecções não
gestação e
controladas e infecções
amamentação
sistêmicas por fungos;
Aumento do
MONITORIZAÇÃO:
Fenobarbital,
apetite e
Pressão arterial,
fenitoína,
indigestão,
glicemia, eletrólitos,
rifampicina ou
ulcera gástrica
peso, densidade
efedrina,
ou duodenal,
mineral óssea,
Adultos: 5 a
diuréticos
com possível
crescimento e
Anti80mg/dia, VO, 1
depletores de
perfuração e
desenvolvimento em
inflamatório
vez ao dia, pela
potássio,
sangramento,
crianças, supressão do
hormonal
manhã.
glicosídios
pancreatite e
eixo HPA (Hipotálamocardíacos,
esofagite
hipófise-adrenal);
anfotericina B,
ulcerativa;
ORIENTAÇÕES: Pode
anticoagulantes,
Nervosismo,
ser necessário
somatotropina
cansaço e
aumentar a dose de
insônia; Reação
para a obtenção dos
alérgica
efeitos terapêuticos
localizada;
necessários.
Alterações
Administrar com
endócrinas:
alimentos para

Pré-diabetes,
ocorrência de
diabetes em
pessoas
predispostas.

diminuir os efeitos
gastrointestinais.

TABAGISMO
NICOTINA ADESIVOS TRANSDÉRMICOS 7 MG; 14 MG; 21 MG
Não foram
identificadas
interações
medicamentosas
clinicamente
relativas.
Medicamento
Entretanto a
contra indicado
Hipersensibilidade.
01 (Um)
cessação do
durante a
Adolescentes de 12
Repositor de
adesivo por 24
tabagismo e dos
amamentação
– 17 anos, devem
Nicotina
h. Não exceder adesivos, requer e gestação, não
ser monitorados
essa dose.
possível ajuste
há restrições
pelo médico
nas dosagens dos relacionado à
medicamentos
faixa etária
antialérgicos,
cardiotônicos e
outros de ação
no sistema nervo
central.
NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR
01 (Um)
Não foram
Medicamento Hipersensibilidade.
Repositor de
Tablete,
identificadas
contra indicado Adolescentes de 12
Nicotina
realizar
interações
durante a
– 17 anos, devem

medicamentosas
mastigação
clinicamente
intensa e
relativas.
ininterrupta
Entretanto a
com intervalos
cessação do
de 5 – minutos,
tabagismo e dos
até 6 ciclos.
adesivos, requer
Masque até o
possível ajuste
aparecimento
nas dosagens dos
de um forte
medicamentos
sabor ou uma
leve sensação
antialérgicos,
cardiotônicos e
de
outros de ação
formigamento,
no sistema nervo
então pare a
mastigação e
central.
coloque o
tablete entre a
bochecha e a
gengiva até que
o sabor ou o
formigamento
tenha
desaparecido.
Volte a
mastigar

amamentação
e gestação, não
há restrições
relacionado à
faixa etária

ser monitorados
pelo médico

lentamente e
repetindo o
processo.
ANAMNESE
1. Você fuma? Há quanto tempo?
2. Quantos cigarros fuma por dia?
3. Quanto tempo após acordar acende o 1º cigarro?
4. O que você acha de marcar uma data para deixar de fumar? Quando?
5. Já tentou parar?
6. O que aconteceu?
TESTE DE FAGERSTRÖM
1. Quanto tempo após acordar você fuma
4. Quantos cigarros você fuma por dia?
seu primeiro cigarro?
Menos de 10 (0) _________
Dentro de 5 minutos
(3)
De 11 a 20
(1) _________
Entre 6 e 30 minutos
(2)
De 21 a 30 (2) _________
Entre 31 e 60 minutos
(1)
Mais de 31 (3) _________
Após 60 minutos
(0)
2. Você acha difícil não fumar em lugares
5. Você fuma mais freqüentemente pela
proibidos, igrejas, bibliotecas?
manhã?
Sim
(1)
Sim
(1)
Não
(0)
Não
(0)
3. Qual o cigarro do dia que traz mais
6. Você fuma, mesmo doente, quando
satisfação?
precisa ficar de cama?
O primeiro da manhã
(1)
Sim
(1)
Outros
(0
Não
(0)

TRATAMENTO
1. ( ) Pacientes que fumam até 20 cigarros
3. ( ) Pacientes com escore do teste de
por dia e fumam seu 1º cigarro nos
Fagerström entre 8 a 10, e/ou fumante de
primeiros 30 minutos após acordar:
mais de 20 cigarros por dia:
GOMA DE MASCAR: EM FALTA
ADESIVO DE NICOTINA:
• semana 1 a 4: 1 tablete a cada 1 a 2 horas • semana 1 a 4: adesivo de 21 mg a cada 24
• semana 5 a 8: 1 tablete a cada 2 a 4 horas
horas
• semana 19 a 12: 1 tablete a cada 4 a 8
• semana 5 a 8: adesivo de 14 mg a cada 24
horas
horas
• semana 9 a 12: adesivo de 7 mg a cada 24
horas
2. ( ) Pacientes que fumam mais de 20
4. ( ) Pacientes com escore do teste de
cigarros por dia:
Fagerström entre 5 a 7, e/ou fumante de 10
a 20 cigarros por dia e fumam seu 1º cigarro
GOMA DE MASCAR:
• semana 1 a 4: 1 tablete de 4 mg a cada 1
nos primeiros 30 minutos após acordar:
a 2 horas
ADESIVO DE NICOTINA:
• semana 5 a 8: 1 tablete de 2 mg a cada 2 • semana 1 a 4: adesivo de 14 mg a cada 24
horas
a 4 horas
• semana 9 a 12: 1 tablete de 2 mg a cada 4 • semana 5 a 8: adesivo de 7 mg a cada 24
horas
a 8 horas
5. ( ) Bupropiona - Deve-se utilizar a seguinte dosagem, porém, em caso de intolerância,
pode-se fazer ajuste posológico, a critério clínico:
• 1 comprimido de 150 mg pela manhã por 3 dias, a partir d 4º dia 1 comprimido pela
manhã e outro comprimido de 150 mg, 8 horas após, até completar 12 semanas.

CONTRACEPTIVOS HORMONIOS SEXUAIS – SAÚDE REPRODUTIVA
LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO
Barbitúricos,
fenitoína,
rifampicina,
determinados
antibióticos
penicilâmicos,
Náuseas, vômitos,
risco de trombose
cefalosporinas e
Contraindicado
tetraciclinas
em caso de
venosa, quando
(amoxicilina,
sangramento
associada a outros
Contraceptivo 1,5 mg dose única
fatores
ampicilina,
genital, na
Emergencial ou 0,75 mg 12/12h
oxacilina,
suspeita da
predeterminantes,
penicilina, ácido
gravidez e
como genética,
clavulâmico,
durante a
sedentarismo,
doxiciclina,
gestação
tabagismo, diabetes
eritromicina,
e obesidade
Oxcarbazepina,
carbamazepina,
primidona,
clobazam, e
Antirretrovirais
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 MG + 0,03 MG COMPRIMIDO
Contraceptivo
Tomar um
Barbitúricos,
Medicamento
Contraindicado na

Oral

comprimido por
dia por 21 dias
consecutivos,
seguido de um
intervalo de 7 dias
sem a ingestão de
comprimidos

fenitoína,
incompatível
ocorrência de
rifampicina,
com a Gestação e
trombose venosa
determinados
Amamentação
profunda, história
antibióticos
antes do 28º do
tromboembolismo,
penicilâmicos,
parto.
doença vascular
cefalosporinas e
cerebral ou arterial
tetraciclinas
coronariana; na
(amoxicilina,
presença de
ampicilina,
carcinoma da
oxacilina,
mama, na
penicilina, ácido
Neoplasia
clavulâmico,
hepática/doença
doxiciclina,
hepática
eritromicina,
Oxcarbazepina,
carbamazepina,
primidona,
clobazam, e
Antirretrovirais
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL
Barbitúricos,
Medicamento
Retenção de
Administrar uma
fenitoína,
incompatível
líquidos, dor de
Contraceptivo ampola, 150 mg/ml
rifampicina,
com a Gestação, cabeça, nervosismo,
Trimestral
a cada 12 a 13
determinados
pacientes com
dor ou desconforto
semanas
antibióticos
sangramento
abdominal,

penicilâmicos,
vaginal, com
sangramento
cefalosporinas e
histórico de
uterino anormal,
tetraciclinas
eventos
depressão, insônia,
(amoxicilina,
trombóticos.
tontura, ondas de
ampicilina,
Durante a
calor
oxacilina,
amamentação,
penicilina, ácido
aplicar a partir
clavulâmico,
da 6ª semana,
doxiciclina,
pós-parto
eritromicina,
Oxcarbazepina,
carbamazepina,
primidona,
clobazam, e
Antirretrovirais
ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL SOLUÇÃO INJETÁVEL
50 MG/ML + 5 MG/ML
Barbitúricos,
Medicamento
Retenção de
fenitoína,
incompatível
líquidos, dor de
Administrar uma
rifampicina,
com a Gestação. cabeça, nervosismo,
ampola, no mínimo
Contraceptivo
determinados
Presença ou
dor ou desconforto
27 e no máximo 33
Mensal
história de
abdominal,
antibióticos
dias após a
penicilâmicos,
processos
sangramento
aplicação anterior
cefalosporinas e
trombóticos
uterino anormal,
arteriais ou
depressão, insônia,
tetraciclinas

(amoxicilina,
venosos,
ampicilina,
diabetes,
oxacilina,
doenças
penicilina, ácido
hepáticas
clavulâmico,
doxiciclina,
eritromicina,
Oxcarbazepina,
carbamazepina,
primidona,
clobazam, e
Antirretrovirais
NORETISTERONA 0,35 COMPRIMIDOS
Tromboflebite,
1 comprimido ao
Este
dia,
distúrbios
medicamento
tromboembólicos.
ininterruptamente,
pode
iniciando o
Hepatopatia
interromper a
tratamento a
grave.
menstruação por
Carcinoma de
Contraceptivo partir do primeiro
períodos
Mine Pílula
dia da
mama e
prolongados e/ou
neoplasia
menstruação. E
causar
estrógeno.
não deve ser
sangramentos
interrompida
Sangramento
intermenstruais
durante o fluxo
genital anormal.
severos
Gravidez
menstrual.

tontura, ondas de
calor

Metrorragia, Dor
de cabeça, tontura,
náusea, vômito,
amenorreia
(ausência de
menstruação),
sensibilidade nas
mamas, fadiga e
aumento de peso.

diagnosticada ou
suspeita.

ANEXO II DA LEI 724/2018
RELAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES, DE ROTINA, SEGMENTO E RASTREAMENTO A SEREM SOLICITADOS PELO
ENFERMEIRO, CONFORME OS PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ADOTADOS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTANEIRA
PROGRAMAS
Programa de Atenção Integral à Saúde da
Programa de Atenção Integral à Saúde de
Criança
Adolescentes
Programa de Atenção Integral à Saúde da
Programa de Atenção Integral à Saúde do
Mulher
Adulto
Programa de Atenção Integral à Saúde do
Programa de Hipertensão Arterial
Idoso
Programa de Diabetes Mellitus
Programa de Controle da Tuberculose
Programa de Controle da Leishmaniose
Programa de Controle da Hanseníase
Tegumentar
Programa de Assistência às Infecções
Programa de Prevenção e Atendimento às
Sexualmente Transmissíveis, AIDS e
Vítimas de Acidentes e Violências
Hepatites Virais
Programa Nacional de Suplementação de
Programa de Controle do Tracoma;
Ferro
Rotina de tratamento de feridas;
Programa de Combate à Dengue
Programa de Combate a Asma;
Programa de Cessação do Tabagismo

EXAMES
Ácido Úrico;
Anti HBS;
Anti HCV;
Anti HIV;
Baciloscopia - BAAR;
B-HCG;
Bilirrubina Total e Frações;
Citomegalovírus Humano IgG e IgM;
Citopatológico Cérvico - Vaginal;
Colesterol Total e Frações;
Coombs Indireto;
Creatinina;
Fator Rh (Fator D)
Glicemia;
HBSAg;
Hemoglobina Glicosada/Glicada;
Hemograma;

Parasitológico de Fezes;
PAS Total e Livre
Potássio
Prova Tuberculina;
Rubéola IgG e IgM;
Sódio;
Sorologia para Dengue e Doenças
Exantemáticas;
Sumário de Urina;
Teste de Tolerância a Glicose – TTOG;
Teste Rápido HIV, Sífilis, Hepatite B e C;
TGO;
TGP;
Tipagem Sanguínea;
Toxoplasmose IgG e IgM;
Triglicerídeos;
Ureia;
VDRL;

