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   1. INTRODUÇÃO

Medicamentos orais são administrados com frequência via 
sonda enteral e ostomias. Essa prática modifica a biodisponi-
bilidade dos mesmos e pode levar a uma resposta terapêutica 
diferente da esperada, além de aumentar o potencial para o 
desenvolvimento de eventos adversos, como: toxicidade me-
dicamentosa, erros de medicação, efeito subterapêutico e 
obstrução da sonda. Pode, também, produzir alterações nos 
processos de liberação, absorção, distribuição, metabolismo e 
excreção1.

Algumas formas farmacêuticas são incompatíveis com a ad-
ministração por esses dispositivos, como os comprimidos de 
liberação prolongada e liberação entérica. A forma farmacêu-
tica líquida facilita o uso por estas vias, entretanto, não são to-
dos os medicamentos que possuem essa apresentação dispo-
nível no mercado. Além disso, algumas soluções apresentam 
alta acidez, levando a precipitação da nutrição enteral e obs-
trução da sonda.

Considerando a complexidade dos eventos adversos que po-
dem ocorrer devido à administração de medicamentos via 
sonda, este manual foi elaborado com o objetivo de orientar 
os profissionais da assistência e instituir as recomendações 
necessárias para garantir a segurança e a efetividade da tera-
pia medicamentosa por estes dispositivos.

Considerando a complexidade dos eventos adversos que po-
dem ocorrer devido à administração de medicamentos via 
sonda, este manual foi elaborado com o objetivo de orientar 
os profissionais da assistência e instituir as recomendações 
necessárias para garantir a segurança e a efetividade da tera-
pia medicamentosa por estes dispositivos.

  CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MEDICAMENTOS: 

Para administrar um medicamento por sonda de forma corre-



ta, deve-se levar em conta uma série de normas e precauções, 
pois, ao modificar a forma farmacêutica original, alteram-se as 
propriedades farmacocinéticas, podendo o medicamento não 
alcançar os níveis terapêuticos adequados. Problemas deriva-
dos de uma atuação incorreta:

1. Diminuição das doses do fármaco administrado
2. Alteração das características farmacocinéticas
3. Diminuição do efeito terapêutico
4. Aumento dos efeitos adversos
5. Obstrução da sonda
6. Ocorrência de efeitos secundários intestinais
7. Suspensão do suporte nutricional 

  RECOMENDAÇÕES GERAIS CONSIDERAÇÕES SOBRE  
  A FORMA FARMACÊUTICA 

Em geral, deve-se tentar empregar a forma farmacêutica lí-
quida. Em alguns casos, recorrer a formulações extemporâne-
as ou substituir o princípio ativo por outro disponível na forma 
líquida. Quando for necessário o uso de formas farmacêuticas 
sólidas, deve-se fazer trituração e dissolução em água para  
permitir o uso por essa via evitar a obstrução da sonda, lavando 
bem a sonda antes e depois da administração para evitar que 
partículas do fármaco fiquem aderidas a ela, gerando perda 
da sonda ou até mesmo perda da efetividade da medicação. 

  CONSIDERAÇÕES SOBRE POSSÍVEIS INTERAÇÕES  
  INTERAÇÃO MEDICAMENTO-NUTRIENTE

As interações medicamento-nutriente têm grande importân-
cia clínica, uma vez que comprometem a eficiência da terapia 
medicamentosa e/ou a absorção de nutrientes. As interações 
podem ser divididas em farmacocinéticas e farmacodinâmi-
cas. Além das interações é importante considerar as incompa-
tibilidades que podem ocorrer quando duas substancias inte-
ragem entre si reagindo gerando um produto não desejado 
que pode impactar negativamente no tratamento.



Em relação às interações as farmacocinéticas são as mais co-
muns, pois os alimentos são capazes de afetar absorção, dis-
tribuição, metabolismo e excreção dos fármacos. Quanto às 
farmacodinâmicas, existem poucos relatos sobre o efeito de 
alimentos ou derivados capazes de agir em receptores e inter-
ferindo na ação do fármaco. 

Para reduzir as interações, sugere-se que os medicamentos 
sejam administrados separadamente e que nunca sejam in-
corporados à nutrição enteral. Quando o paciente recebe nu-
trição enteral intermitente, a recomendação geral é aprovei-
tar as pausas alimentares para administrar os medicamentos. 
Quando a administração da dieta enteral é contínua e há a 
possibilidade de interação medicamento-nutriente, deve-se 
respeitar uma pausa alimentar de em média uma hora antes 
e uma hora depois da administração do referido fármaco. É 
importante a verificação do horário de administração dos me-
dicamentos, ajustando com os horários de administração da 
nutrição enteral ou suplementos.

  TIPOS DE INTERAÇÃO MEDICAMENTO-NUTRIÇÃO  
  ENTERAL FARMACOCINÉTICAS

Incompatibilidade físico-química: Quando a combinação do 
medicamento com a fórmula nutricional altera as característi-
cas físico-químicas do medicamento.
Incompatibilidade farmacêutica: Quando a alteração da for-
ma farmacêutica original, como por exemplo, trituração e dis-
solução modificam a eficácia do medicamento ou a tolerân-
cia deste.
Farmacodinâmica: Quando ocorrem alterações da ação far-
macológica do medicamento, bem como das propriedades 
nutricionais da dieta. Esse tipo de interação influencia princi-
palmente os mecanismos de antagonismo farmacológico ou 
os sistemas de transporte celularIncompatibilidade Farmaco-
logica. Quando a ação de um fármaco provoca uma alteração 
da tolerância à nutrição enteral ou quando esta interfere com 
a eficácia do fármaco administrado.



Entre as manifestações clínicas desse tipo de incompatibilida-
de, estão:

• Diarreia 
• Diminuição da motilidade do TGI 
• Náusea e vômitos 
• Antagonismo

Interação fármaco-fármaco
Ao administrar mais de um fármaco, é recomendado fazê-lo 
de forma separada, imediatamente após a sua preparação (tri-
turação e/ou dissolução). Nos casos de formas líquidas, reco-
menda-se administrar primeiro os preparados de menos vis-
cosidade. O acesso enteral deve ser lavado internamente com 
água entre um e outro medicamento a ser administrado.

  FORMAS FARMACÊUTICAS ORAIS E RECOMENDAÇÕES   
  PARA ADMINISTRAÇÃO POR SONDA COMPRIMIDOS

1. Liberação entérica: A destruição da capa protetora pode pro-
vocar a inativação do princípio ativo no estômago ou irritação 
da mucosa gástrica. Não devem ser triturados. Podem ser ad-
ministrados quando o acesso enteral estiver pós-pilórico.
2. Efervescentes: Devem ser dissolvidos em água e adminis-
trados ao término da efervescência. Não devem ser triturados.
3. Sublinguais: Sua administração por sonda não é recomen-
dada. Deve ser mantida a via sublingual. Atenção às situações 
de rebaixamento do nível de consciência, que podem favore-
cer a broncoaspiração inadvertida do medicamento.
4. Cápsulas de gelatina dura (contendo pó): Abrir a cápsula, 
dissolver o conteúdo em água e administrar. Em caso de prin-
cípios ativos muito irritantes, essa ação não é recomendada.
5. Cápsulas de gelatina dura (contendo microgrânulos de libe-
ração retardada ou liberação entérica): As cápsulas podem ser 
abertas, mas os microgrânulos não devem ser triturados, pois 
perdem suas características. A disponibilidade de administra-
ção por sonda depende em parte do diâmetro dos microgrâ-



nulos e da sonda. Não devem ser trituradas
6. Cápsulas de gelatina dura (contendo líquido): Pode-se op-
tar por extrair o líquido com uma agulha e seringa. Tal pro-
cedimento, no entanto, pode ocasionar efeito incompleto do 
medicamento ou por aspiração incompleta deste ou por ade-
rência do medicamento às paredes do acesso enteral ou da 
seringa. Deve-se buscar alternativa terapêutica.
7. Liberação retardada / prolongada / controlada (CR, MR, XR): 
A trituração de comprimidos de liberação retardada faz com 
que todo o fármaco destinado a ser liberado em um período 
prolongado de tempo atue de forma imediata, originando ní-
veis plasmáticos altos do fármaco no início e níveis muito bai-
xos no final do intervalo terapêutico. Não devem ser triturados
8. Simples: Revestidos com cobertura para mascarar o sabor. 
Podem ser triturados até a obtenção de pó fino.

  ORIENTAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

• O volume de água para irrigação das sondas depende do tipo 
de acesso enteral. Nos casos de sonda nasoenteral, gastrosto-
mia e Button, utilizar no mínimo 20 mL de água e, quando for 
sonda nasogastrojejunal ou gastrojejunostomia, um volume 
de 40 mL.
• Antes de administrar o medicamento, pausar a dieta enteral 
ou o que estiver sendo infundido, proceder à irrigação ade-
quada ao tipo de acesso e repetir a limpeza ao final da admi-
nistração.
• Utilizar seringas de 20 mL de bico e pressão manual.
• Quando houver dois ou mais medicamentos a serem admi-
nistrados por sonda no mesmo horário, triturar, diluir e infun-
dir cada um separadamente. Nunca misturar ou administrar 
medicamentos concomitantemente no mesmo recipiente, 
evitando, dessa maneira, obstrução do acesso por precipita-
ção, além de interação medicamentosa.
• Entre a administração de um medicamento e outro coinci-
dentes no mesmo horário, irrigar a sonda com 10 mL de água 
ou 20mL quando for sonda nasogastrojejunal ou gastrojeju-
nostomia.



  2. RECOMENDAÇÕES GERAIS

1) Verificar na tabela se o medicamento prescrito pode ser ad-
ministrado por sonda enteral e/ou ostomia;
2) Se puder ser administrado por sonda, verificar a forma cor-
reta de preparar o medicamento;
3) Higienizar as mãos antes e após o preparo e administração 
dos medicamentos;
4) Para medicamentos na forma líquida: diluir em água para 
minimizar os efeitos adversos no trato gastrointestinal;
5) Para medicamentos sólidos que podem ser triturados: tritu-
rar até obter um pó fino e homogêneo, para evitar obstrução 
da sonda;
6) Solubilizar/diluir cada medicamento SEPARADAMENTE em 
volume suficiente para obter uma solução homogênea, para 
evitar obstrução da sonda;
7) Dois ou mais medicamentos prescritos para o mesmo ho-
rário devem ser preparados e administrados separadamente, 
sendo necessário lavar a sonda com 5 a 15 ml de água entre as 
administrações;
8) Pausar a dieta e lavar a sonda com água antes de adminis-
trar o medicamento. Lavar a sonda novamente após a admi-
nistração do medicamento 15ml de água, considerando o ba-
lanço hídrico e a idade do paciente.



1. ORDEM ALFABÉTICA POR NOME DA SUBSTÂNCIA

NOME DA  
SUBSTÂNCIA CONCENTRAÇÃO FORMA  

FARMACÊUTICA

PODE SER FEI-
TO POR SONDA? TRITURAR? DILUIR?

ORIENTAÇÕES

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Acet. De 
megestrol 

160mg comp
160mg Comprimido X X X

Risco, medicamento 
cistostático. Risco ocupacional 

para o manipulador

Acet. De 
ciproterona 
50mg comp

50mg Comprimido X X X

Medicamento cistostático, 
medicamento cistostático. 
Risco ocupacional para o 

manipulador

Acetazolamida 
250mg comp 250mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de agua e 

administrar imediatamente.

Acido folinico 
15mg comp 15mg Comprimido X X X Triturar, diluir em 15ml de agua, 

administrar imediatamente .

Acet. De race-
alfatocoferol 400mg Comprimido X X X Risco de obstrução de sonda

Acetilcisteína 600mg Pó granulado 
para solução oral X X X

Dispersar em 20 ml de água. 
Esperar que efervescência 

desapareça
Administração imediata. 
Interromper DIETA 1 hora 
antes e retomar 2 horas 
após a administração do 

medicamento. 

Acetilcisteína 200mg Pó para solução 
oral X X X

Dispersar em 20 ml de água. 
Esperar que efervescência 

desapareça
Administração imediata. 
Interromper DIETA 1 hora 
antes e retomar 2 horas 
após a administração do 

medicamento

Amiodarona 200mg Comprimido X X X Risco de obstrução de sonda.

Colchicina 100mg Comprimido X X X Triturar, diluir 20 ml de agua e 
administrar imediatamente.

Azatioprina 50mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de agua e 
administrar imediatamente.



NOME DA  
SUBSTÂNCIA CONCENTRAÇÃO FORMA  

FARMACÊUTICA

PODE SER FEI-
TO POR SONDA? TRITURAR? DILUIR?

ORIENTAÇÕES

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Aciclovir 200mg Comprimido X X X

Pode ser administrado 
simultaneamente a nutrição 

enteral. Triturar, diluir 15 
ml de agua e administrar 

imediatamente.

Ácido  
ascorbico 500mg Comprimido X X X Risco de obstrução de sonda

Ácido 
acetilsalicílico 100mg Comprimido X X X

Pode ser administrado 
simultaneamente a nutrição 

enteral. Triturar, diluir 15 
ml de agua e administrar 

imediatamente.

Ácido 
acetilsalicílico 25mg Comprimido X X X

Pode ser administrado 
simultaneamente a nutrição 

enteral. Triturar, diluir 15 
ml de agua e administrar 

imediatamente.

Ácido fólico 5mg Comprimido X X X

Pode ser administrado 
simultaneamente a nutrição 

enteral. Triturar, diluir 15 
ml de agua e administrar 

imediatamente.

Ácido 
tranexâmico 250mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de agua e 

administrar imediatamente.

Ácido ursode-
soxicólico 150mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de agua e 

administrar imediatamente.

Anastrozol 
1mg comp 
revestido

1mg Comprimido 
revestido X X X Triturar, diluir 15 ml de agua e 

administrar imediatamente.

Albendazol 400mg Comprimido X X X
Triturar, diluir e administrar 
imediatamente em 20ml de 

agua.

Amoxicilina 500mg Cápsula X X X
Não há estudos sobre eficácia, 
segurança e farmacocinética. 

Alternativa: suspensão oral

Amoxicilina+ 
clav. De potas-

sio  
500+125 Comprimido X X X Risco de obstrução de sonda. 

suspensão oral

Amoxicilina+ 
clav. De potas-

sio  
250MG/5ML Suspensão x x x

Dispensar em 50 ml de água, 
administrar junto com dieta  

para evitar  efeitos no TG

Aminofilina 100mg Comprimido X X X

Triturar,diluir em 15 ml de 
agua,pausar dieta 1 hora 

antes e após a administração 
do medicamento. Dieta 

intermitente: administrar após 
intervalo



NOME DA  
SUBSTÂNCIA CONCENTRAÇÃO FORMA  

FARMACÊUTICA

PODE SER FEI-
TO POR SONDA? TRITURAR? DILUIR?

ORIENTAÇÕES

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Ampicilina 500mg Comprimido x x x Triturar, diluir 15 ml de agua e 
administrar imediatamente.

Anlodipino, 
besilato 5mg Comprimido X X X

Triturar, diluir 15 ml de agua 
.Administrar simultaneamente 

a nutrição enteral para 
minimizar efeitos  TGI.

Atenolol 25mg Comprimido X x X

Triturar e dispersar em 15 ml de 
água. Pode ser administrado 

juntamente com dieta, mas há 
risco de reduzir a absorção em 
até 20%.Risco de obstrução de 

sonda

Atenolol 50mg Comprimido X X X

Triturar e dispersar em 10 ml de 
água. Pode ser administrado 

juntamente com dieta, mas há 
risco de reduzir a absorção em 
até 20% .Risco de obstrução de 

sonda

Azitromicina 500mg Comprimido X X X

Triturar e dispersar em 20 ml de 
água. Administrar juntamente 

com a dieta para minimizar 
efeitos no TGI. Administrar 

imediatamente após diluição.

Azitromicina 200/5ml Suspensão X X X

Dispersar em 15 ml de água 
Administrar juntamente com a 
dieta para minimizar efeitos no 

TGI.

Brom. De piri-
dostigmina 60mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de água e 

administrar imediatamente.

Brom. De 
piridostigmina 50mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de água e 

administrar imediatamente.

Carbonato de 
litio 300mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de água e 

administrar imediatamente.

Bicarbonato De 
cálcio 1g Pó  Env X x X

Dispersar em 10 ml de água. 
Administrar antiácidos 

somente em pacientes com 
cateteres gástricos. Leva a 
alteração do ph do meio. 

Interromper a dieta 1 hora 
antes e retomar 2 horas após a 

administração

Carbonato de 
cálcio 500mg Pó Env X X X Dispensar em 20 ml de água. 

Administrar imediatamente. 



NOME DA  
SUBSTÂNCIA CONCENTRAÇÃO FORMA  

FARMACÊUTICA

PODE SER FEI-
TO POR SONDA? TRITURAR? DILUIR?

ORIENTAÇÕES

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Biperideno 2mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de água e 
administrar imediatamente.

Baclofeno 10mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de água e 
administrar imediatamente.

Bicalutamida 50mg Comprimido 
revestido X X X

Pode ser administrado via 
sonda.

Triturar e diluir em 15ml de 
água para formar suspensão.                                                                    
O preparo deve ser feito na 

quimioterapia.

Bisacodil 5mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de água e 
administrar imediatamente.

Bromazepam 3mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de água e 
administrar imediatamente.

Bromoprida 10mg Cápsula X X X

Pode ser administrado 
simultaneamente a nutrição 

enteral, triturar, diluir em 15ml 
de água. 

Butilbrometo de 
escopolamina+ 

dipirona 
10mg +250mg Comprimido X X X

Pode administrar juntamente 
com dieta.Triturar e dispersar 
em 15 ml de água, administrar 

imediatamente. 

Butilbrometo de 
escopolamina 10mg Comprimido 

revestido X X

O medicamento possui 
revestimento e excipientes 

que podem obstruir a sonda 
quando macerados.

Cafeina anidra 10mg/ml Solução X X Risco de obstrução de sonda

Carvedilol 25mg Comprimido X X X X

Dispersar o comprimido 
em 15 ml de água, agitar 

por 5 minutos e administrar 
imediatamente.

Carvedilol 6,25mg Comprimido  X X X X

Dispersar o comprimido 
em 15ml de água, agitar por 

5 minutos e administrar 
imediatamente.



NOME DA  
SUBSTÂNCIA CONCENTRAÇÃO FORMA  

FARMACÊUTICA

PODE SER FEI-
TO POR SONDA? TRITURAR? DILUIR?

ORIENTAÇÕES

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Capecitabina 500mg Comprimido x x x
Medicamento cistostático, 
Risco ocupacional para o 

manipulador.

Carbonato de 
cálcio 1G Envelope x x x

Administrar imediatamente, 
reconstituir em 15ml água. 

Altíssimo risco de obstrução da 
sonda.

Carbonato de 
cálcio 500MG Envelope x x x

Administrar imediatamente. 
Altíssimo risco de obstrução da 
sonda, diluir em 20ml de água.

Captopril 25mg Comprimido x x x

Triturar, diluir 15 ml de água e 
administrar imediatamente. 
A administração simultânea 

a nutrição enteral reduz 
absorção. 

Cefalexina 500mg Comprimido x x x

A administração simultânea 
a nutrição enteral reduz 

absorção. Pausar dieta 1 hora 
antes e após administração 

do medicamento. Dieta 
intermitente: administrar 

medicamento 1 hora antes ou 2 
horas após a dieta.

Clortalidona 12,5mg Comprimido x x x Triturar, diluir em 15ml água  e 
administrar imediatamente

Calcitriol 0,25mg Capsula x x x Pode haver obstrução da sonda

Cetoconazol 200mg Comprimido x x x Triturar, diluir 15 ml de água e 
administrar imediatamente.

Cefalexina 250mg/ml Suspensão X X X

Devido à sua viscosidade, 
preferir a opção comprimido, 

caso necessario diluir em 20ml 
de água.

Citr. De sildena-
fila 3,5mg Envolope x X x Dissolver em 20ml  água e 

administrar imediatamente.

Clor. De amitrip-
tilina 25mg Comprimido X X X

Pode ser administrado 
juntamente com a dieta, 

administrar imediatamente 
após dispersar para evitar 

degradação do fármaco pela 
luz. Triturar, diluir 15 ml de água 
e administrar imediatamente.

Claritromicina 250mg/5ml Frasco X X X
Devido à viscosidade não e 

possível a administração. Pode 
haver obstrução da sonda.

Cimetidina 200mg Comprimido X X X Pode haver obstrução da 
sonda.



NOME DA  
SUBSTÂNCIA CONCENTRAÇÃO FORMA  

FARMACÊUTICA

PODE SER FEI-
TO POR SONDA? TRITURAR? DILUIR?

ORIENTAÇÕES

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Cilostazol 100mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de água e 
administrar imediatamente.

Ciclosporina 25mg Capsula X X X Pode haver obstrução da sonda 

Ciclosporina 50mg Capsula X X X Pode haver obstrução da 
sonda.

Ciclosporina 100mg  Capsula X X X Pode haver obstrução da sonda 

Ciclofosfamida 
monoidratada 
50mg comp 

revestido

50mg Comprimido 
revestido X X X Medicamento cistostático, risco 

ocupacional ao manipulador. 

Ciprofloxacino, 
cloridrato 500mg Comprimido X X X

Triturar, diluir 15 ml de água e 
administrar imediatamente.A 

administração de ciprofloxacino 
simultaneamente a dieta 
enteral pode acarretar a 

diminuição da absorção do 
fármaco. Recomenda-se pausar 
a dieta enteral 1 hora antes e 1 
hora depois da administração.

Cabergolina 
0,5mg comp 0,5mg Comprimido X X X

Não há estudos sobre eficácia, 
segurança e farmacocinética.

Pode haver obstrução da sonda

Carbamazepina 200mg Comprimido X X X

A mesma pode aderir na sonda, 
não tendo seu efeito desejado, 

substituir  carbamazepina 
100mg/5ml suspensão oral fr 

100ml

Carbamazepina 100mg/5ml Solução X X X

A suspensão oral contém 
sorbitol, podendo causar 

distúrbio estomacal e diarreia,  
50 ml de água para cada 5 ml 

da solução. 

Cinarizina 25mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de água e 
administrar imediatamente.

Clonidina 0,100 0,100mg Comprimido X X X
Triturar e dispersar em 15 ml de 

água. Pode ser administrado 
juntamente com a dieta 

Clonidina 0,150 0,150mg Comprimido X X X
Triturar e dispersar em 15 ml de 

água. Pode ser administrado 
juntamente com a dieta

Colestiramina 
po env 4g 4g Env X X X Risco de obstrução de sonda. 

Clor. De clonidi-
na 0,200 0,200mg Comprimido X X X

Triturar e dispersar em 15 ml de 
água. Pode ser administrado 

juntamente com a dieta

Diazepam 5mg Comprimido X X X
Administrar simultaneamente a 
nutrição enteral para aumentar 

sua absorção.
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 colchicina 
0,5mg comp 0,5mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15 ml de água e 

administrar imediatamente.

Clorambucila 
comp 2mg Comprimido X X X Não há estudos sobre eficácia, 

segurança e farmacocinética

Clonazepam 2mg Comprimido X X X Risco de obstrução de sonda.

Clonazepam 2,5 mg/ml Gotas X X X
15 ml de água para cada 

40 gotas, administrar 
imediatamente.  

Clopidogrel 75mg Comprimido X X X

Triturar e dispersar em 15 
ml de água Administrar 

imediatamente após dispersar 
para evitar degradação e 

juntamente com a dieta para 
minimizar efeitos no TGI. 

Clobazam 10mg 
comp 10mg Comprimido X X X Triturar, diluir em 15 ml água e 

administrar imediatamente. 

Clorpromazina 25mg Comprimido X X X

Triturar, diluir em 15 ml água 
e administrar imediatamente. 

Obs; Dar preferência para 
solução. 

Clorpromazina 40mg/ ml Solução X X X Triturar, diluir em 15 ml água e 
administrar imediatamente.

Codeína, fosfato 
+ paracetamol. 30+500mg Comprimido X X X

Triturar, diluir em 15 ml água 
e administrar imediatamente 

Administrar simultaneamente a 
nutrição enteral para minimizar 

efeitos gastrintestinais.

Clor. De clinda-
micina 300mg Capsula X X X

Abrir a cápsula e solubilizar o 
conteúdo em 50 ml de água. 
Administração concomitante 
com dieta reduz a velocidade 
de absorção. Podem ocorrer 

irritação e danos no TGI. 

Cloreto potássio 6% Xarope X X X
1 ml de água para cada 1 ml de 
xarope, lavar sonda com15ml 

água. 0

Dexclorfenira-
mina 2mg/5ml Xarope X X X

Dispersar em 30 ml de água. 
Administrar imediatamente 

após dispersão. 
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Dexclorfenira-
mina, maleato 2mg Comprimido X X X

Triturar e dispersar em 15 ml 
de água e agitar por 3 minuto  

Administrar junto com NE 
para minimizar efeitos no TGI. 

Preferível o uso do xarope.

Dietilestilbestrol 1mg Comprimido 
revestido X X X

Medicamento cistostático. 
Risco ocupacional ao 

manipulador.

Diazepam 5mg Comprimido X X X

Triturar, diluir em 15 ml água 
e administrar imediatamente. 

Obs; Dar preferência 
para solução Administrar 

simultaneamente a nutrição 
enteral para aumentar sua 

absorção.

Diazepam 10mg Comprimido X X X

Triturar, diluir em 15 ml água 
e administrar imediatamente. 

Obs; Dar preferência 
para solução Administrar 

simultaneamente a nutrição 
enteral para aumentar sua 

absorção.

Diclofenaco 
sódico 50mg Comprimido X X X Triturar, diluir em 15 ml água e 

administrar imediatamente.

Digoxina 0,25mg Comprimido X X X

Triturar e dispersar em 15 ml 
água. Observar efeitos laxativos. 

Administração concomitante 
com NE, sobretudo com fibras, 
reduz sua absorção. Se possível 

substituir pelo elixir

Dipirona 500mg Comprimido X X X

Triturar, diluir 15ml  e 
administrar imediatamente.
Dar preferencia: Alternativa: 
Dipirona gotas 500mg/ml

Diltiazen 30mg 
comp 30mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15ml  e 

administrar imediatamente

Diltiazen 30mg 
comp 60mg Comprimido X X X Triturar, diluir 15ml  e 

administrar imediatamente

Digoxina 
50mcg/ml 50mcg/ml Elixir X X X Diluir em 20ml de água, 

administrar imediatamente. 

Dipirona sódica 500mg/ml Gotas X X X 10 - 20 ml água para cada 20 
gotas da solução oral

Dexametasona 
4mg comp 4mg Comprimido X X X

Triturar e diluir em 15ml de 
água. Administrar junto com a 
dieta para minimizar efeitos no 

TGI. 
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Dexametasona 0,5mg/5ml Elixir 120ml x x x

Dispersar em 30 ml de água,  
osmolaridade aproximada: 
3100 mosm/L. Administrar 

imediatamente após o preparo.

Doxiciclina 100mg Capsula x x x Abrir a cápsula,diluir em 15 ml, 
administrar imediatamente. 

Doxazosina 2mg 2mg Comprimido x x x
Triturar e dispersar em 15 

ml de água por 2 minutos, 
administrar imediatamente.

Domperidona 1mg/ml Suspensão x x x

Dispersar em 15-30 mL de água. 
Administrar imediatamente 

após dispersar. Administrar 15 
minutos antes da dieta. 

ButiL. De es-
copolamina + 

dipiRONA
10mg+250mg Comprimido x x x Triturar, diluir 15ml  e 

administrar imediatamente.

Espironolactona 25mg Comprimido x x x

Administrar simultaneamente a 
nutrição enteral para aumentar 
sua absorção e minimizar seus 
efeitos  gastrintestinais. Triturar 

e diluir em 20ml de água.

Espironolactona 100mg Comprimido x x x

Administrar simultaneamente a 
nutrição enteral para aumentar 
sua absorção e minimizar seus 
efeitos  gastrintestinais. Triturar 

e diluir em 20ml de água.

Everolimo 0,5mg Comprimido x x x Risco de obstrução de sonda 

Everolimo 1mg Comprimido x x Risco de obstrução de sonda

Examestrano 25mg Drágea x x x
Medicamento cistostático, 

Risco ocupacional ao 
manipulador.

Enalapril,  
maleato 5mg Comprimido x x x Triturar, diluir  em 15ml de água 

e administrar imediatamente.

Enalapril,  
maleato 10mg Comprimido x x x Triturar, diluir em 15ml de água 

e administrar imediatamente.
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Fenitoína 100mg Comprimido x x x

Triturar e dispersar em 15mL 
de água,  Administrar em 

jejum, pois a administração 
na presença de alimento pode 
reduzir de 35 a 80% a absorção 

devido à complexação com 
íons. Lavar a sonda com 60 
mL de água antes e após a 

administração.

Fenobarbital 100mg Comprimido x x x
.  Triturar, diluir em 15ml 

de água administrar 
imediatamente

Fenobarbital 4% Gotas x x x Diluir em 15ml de agua, após 
lavagem da sonda

Furosemida 40mg Comprimido x x x Triturar, diluir em 15ml de água 
administrar imediatamente

Fluconazol 150mg Capsula x x x
Abrir a cápsula, diluir em 

15ml de água e administrar 
imediatamente.

Fluoxetina 20mg Capsula x x x

Abrir a cápsula e dispersar 
em 20 mL de água. Pode 

administrar juntamente com 
Dieta.

Gabapentina 300mg Capsula x x x

Abrir a cápsula e administrar 
imediatamente. Diluir em 15ml 

de água, após lavagem da 
sonda. 

Glibenclamida 5mg Comprimido x x x

Triturar e dispersar em 15-30 
mL de água. Administrar em 
jejum, pois a administração 
com NE reduz a absorção.

Haloperidol 1mg Comprimido x x x Triturar e dispersar em 15 mL de 
água.

Haloperidol 5mg Comprimido x x x Triturar e dispersar em 15 mL de 
água.
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Haloperidol 2mg/ml Solução X X X

Dispersar em 15 ml de água 
interromper a dieta 1h antes e 

retomar 2h Interromper a Dieta  
1h antes e retomar 2h depois

Hidroxizina 25mg Comprimido X X X Triturar, diluir em 15ml de água 
administrar imediatamente

Hidroxido de 
aluminio 62mg/ml Suspenção X X X Risco de obstrução da sonda 

Hidroxiureia 500mg Capsula x x x
Medicamento cistostático. 

Risco ocupacional ao 
manipulador. 

Hidralazina 25mg Drágea X X X Triturar, diluir em 15ml de água 
administrar imediatamente.

Hidralazina 50mg Drágea X X X Triturar, diluir em 15ml de água 
administrar imediatamente

Hidroclorotiazi-
da 25mg Comprimido X X X

Triturar e diluir em 15ml de 
água. Obs:  Administração 

simultânea a nutrição enteral 
reduz absorção

Hidroclorotiazi-
da 50mg Comprimido X X X

Triturar e diluir em 15ml de 
agua, após realizar a lavagem 
da sonda.Obs:  Administração 
simultânea a nutrição enteral 

reduz absorção

Indometacina 25mg Capsula Z X X
Abrir a capsula, diluir 15 

ml de água e administrar 
imediatamente. 

Isossorbida 20 
mg 20mg Comprimido X X X

Triturar e diluir em 15 - 30 
ml de água. Administração 
concomitante com a dieta 

reduz absorção

Isossorbida 5 
mg 5mg Comprimido X X X

Usar via sonda em pacientes 
com diminuição do nível 

de consciência ou disfagia, 
dispersar  em 10 ml de agua 

Ibuprofeno 400mg Comprimido X X X

Triturar, diluir em 15ml de água 
administrar imediatamente.

Pode ser administrado 
simultaneamente a nutrição 

enteral.

Imipramina,clo-
ridrato 25mg Comprimido 

revestido X X X
Triturar e dispersar em 

15ml de água, administrar 
imediatamente

Ibuprofeno 
100mg/ml 100mg/ml Suspensão X X X

Dispersar em 15 ml de água. 
Pode ser administrado 

juntamente coma dieta. 
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Itraconazol 100mg Capsula x x x
Abrir a cápsula, diluir em 

15mL de água e administrar 
imediatamente.  

Ivermectina 6mg Comprimido x x x Triturar, diluir em 15mL de água 
e administrar imediatamente. 

Levodopa+  
carbidopa 250mg+25mg Comprimido x x x

Triturar e dispersar em 15mL de 
água. Administrar em jejum, 

pois a dieta reduz a absorção do 
fármaco principalmente com 
dieta hiperproteica(levodopa 
compete com aminoácidos 
pelo transporte intestinal). 

Recomenda-se pausar a dieta 
enteral 1hora antes e 1hora 
depois da administração.

Levodopa + Clo-
benzerazida 200mg +400mg Comprimido x x x Não e recomendado pode 

haver obstrução de sonda 

LevoMEPROma-
zina

40mg/ml sol. oral 
fr 20ml Gotas x x x

15mL de água para cada 
40 gotas, administrar 

imediatamente. 

LevoMEPROma-
zina 25mg Comprimido  

revestido x x x
Não e recomendado pode 

haver obstrução de sonda. Obs: 
Utilizar a solução

LevoMEPROma-
zina 100mg Comprimido  

revestido x x x
Não e recomendado pode 

haver obstrução de sonda. Obs: 
Utilizar a solução

LevoTIROXina 
sódica 25mcg Comprimido x x x

Triturar o comprimido, dissolver 
em 15ml de água e administrar. 
Monitorar o nível sérico, pois a 
administração de levotiroxina 
e dieta enteral pode acarretar 
a diminuição da absorção do 

fármaco. Recomenda-se pausar 
a dieta enteral 1 hora antes e 1 
hora depois da administração
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LevoTIROXina 
sódica 100mcg Comprimido x x x

Monitorar o nível sérico, pois a 
administração de Levotiroxina 
e dieta enteral pode acarretar 
a diminuição da absorção do 

fármaco. Recomenda-se pausar 
a dieta enteral 1 hora antes e 1 
hora depois da administração.  

Diluir em 15ml de água

Levofloxacino 500mg Comprimido 
revestido x x x

Triturar o comprimido, dissolver 
em 15 mL em água  administrar 
imediatamente. Observação: A 
administração de levofloxacino 
e dieta enteral pode acarretar 
a diminuição da absorção do 

fármaco. Recomenda-se pausar 
a dieta enteral 1 hora antes e 1 
hora depois da administração

Loperamida 2mg Comprimido x x x
Triturar e dispersar em 15-

30 mL de água,administrar 
imediatamente. 

Linezolida 600mg Comprimido 
revestido X X X

Medicamento possui 
revestimento e excipientes 

que podem obstruir a sonda 
quando macerados.

LORAzepam 2mg Comprimido x x x
Triturar o comprimido, dissolver 
em 15ml de água  administrar 

imediatamente. 

Losartana po-
tássica 50mg Comprimido x x x

Triturar o comprimido, dissolver 
em 15ml de água  administrar 

imediatamente

Losartana po-
tássica 25mg Comprimido x x x

Triturar o comprimido, dissolver 
em 15ml de água  administrar 

imediatamente

Lactulose Xarope x x x

Evitar administrar quantidades 
elevadas de lactulona, pois 

pode produzir diarreia e 
diminuir a absorção dos 

nutrientes da nutrição enteral, 
diluir em 20mL de água. 

Metadona 10mg Comprimido x x x
Triturar o comprimido, diluir 

em 15ml de água  administrar 
imediatamente



NOME DA  
SUBSTÂNCIA CONCENTRAÇÃO FORMA  

FARMACÊUTICA

PODE SER FEI-
TO POR SONDA? TRITURAR? DILUIR?

ORIENTAÇÕES

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Metotrexato 
de sódio 2,5mg 

comp
2,5 mg Comprimido X X X Medicamento cistostático,risco 

ocupacional ao manipulador.

Metformina 500mg Comprimido x x x Triturar, diluir em 15ml de agua 
e administrar imediatamente.

Metformina 850mg Comprimido x x x Triturar, diluir em 15ml de agua 
e administrar imediatamente.

Metronidazol 250mg Comprimido x x x

Triturar, diluir em 15ml de agua 
e administrar imediatamente 

Administrar junto com NE para 
aumentar absorção

Metronidazol 40mg/ml Suspensão x x x
20ml de água para cada 10ml 

de suspenção, após  diluir 
administrar imediatamente. 

Metildopa 250mg Comprimido x x x Triturar, diluir em 15ml de agua 
e administrar imediatamente.

Melfalana 2mg Comprimido x x x Medicamento cistostático.Risco 
ocupacional ao manipulador.

Mitotano 500mg Capsula x x x Medicamento cistostático.Risco 
ocupacional ao manipulador.

Micofenolato 
sodico 180mg Comprimido x x x

Medicamento cistostático. 
Risco ocupacional ao 

manipulador.

Micofenolato 
sodico 360mg Comprimido x x x

Medicamento cistostático. 
Risco ocupacional ao 

manipulador.

Micofenolato de 
mofetila 500 Comprimido x x

Medicamento cistostático. 
Risco ocupacional ao 

manipulador.

Mirtazapina 30mg Comprimido x x x Triturar, diluir em 15ml de agua 
e administrar imediatamente.
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Mesalazina 400mg Comprimido 
revestido x x x Risco de obstrução de sonda 

pelo revestimento.

Metocloprami-
da, cloridrato 10mg Comprimido x x x

Triturar e diluir em 15 
mL de água, administrar 

imediatamente.  
Administração concomitante 
com nutrição enteral reduz 

absorção..

Metoprolol, 
succinato 25mg Comprimido x x x

Triturar, diluir em 15mL 
de água e administrar 

imediatamente.

Minociclina 100mg Comprimido x x x Risco de obstrução de sonda 
nasoentérica. 

Morfina 10mg Comprimido x x x

Triturar e diluir em 15 
ml de água, administrar 

imediatamente.Administrar 
junto com a dieta.

Morfina 30mg Comprimido x x

Triturar e dispersar em 10 mL 
água. Administrar junto com 

a dieta. Administrar junto 
com a dieta. 

Nimodipino 30mg Comprimido x x x
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Nifedipino 10mg Comprimido x x x

Risco de hipotensão arterial 
caso haja necessidade.  

Triturar e dispersar em 15 mL 
água. Administrar junto com 

a dieta.

Nifedipino 20mg 
Comprimido 

liberação 
prolongada

x x x

Não é recomendado, pois 
a dose extraída pode ser 
incompleta e o conteúdo 

pode aderir-se à parede da 
sonda causando obstrução.

Nitrofurantoi-
na 100mg 100mg Capsula x x x

Abrir a capsula e diluir em 
20mL de água e administrar 

imediatamente. 

Nitrazepam 
5mg 5mg Comprimido x x x Risco de obstrução de sonda 

pelo revestimento

Nistatina 10.000UI/ML Suspensão oral x x x
Dispersar em 30 mL de água. 
Osmolaridade 3300 mOsm/

Kg.

Norfloxacino 400mg Comprimido 
revestido

x x x

Triturar, diluir em 15ml 
de água, administrar 

imediatamente pausar 
dieta 1 hora antes e 

após a administração 
do medicamento. Dieta 

intermitente: administrar 
medicamento 1 hora antes 

ou 2 horas após a dieta. 
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Olanzapina 
10mg 10mg Comprimido X X X

Triturar e diluir em 15 
mL de água, administrar 

imediatamente.

Óleo de rícino 
100% 100% Solução X X X Risco de obstrução de sonda

Óleo mineral 120ml Frasco X X X

Risco de obstrução de sonda, 
caso necessário diluir em 100ml 

de água.  O uso prolongado 
pode levar a perda de vitaminas 

lipossolúveis

Omeprazol 20mg Capsula X X X Obstrução da sonda: utilizar 
omeprazol 10mg/ml frasco 10ml 

Oxido de mag-
nesio 250mg Capsula X X X

Abrir cápsula e diluir em 
15ml água e administrar 

imediatamente. 

Omeprazol 
10mg/ml 10mg/ml Solução X X X Diluir em 10ml de água e 

administrar imediatamente.  

Oxibutinina 
5mg comp 5mg Comprimido X X X

Solubilizar o comprimido em 
15 ml de água e administrar 

imediatamente. 

Oseltamivir 30mg Capsula X X X

Abrir as cápsulas necessárias 
e diluir em 10 a 20 ml de soro 
0,9% . Administrar a diluição 

pela sonda naso-gástrica, 
seguido lavar da sonda com 

soro 0,9% 

Oseltamivir 75mg Capsula X X X

Abrir as cápsulas necessárias 
e diluir em 10 a 20 ml de soro 
0,9%. Administrar a diluição 

pela sonda naso-gástrica, 
seguido de instilação de soro 
para lavagem da sonda 0,9%.

Oseltamivir 45mg Capsula X X X

Abrir as cápsulas necessárias 
e diluir em 10 a 20 ml de soro 
0,9%. Administrar a diluição 

pela sonda, seguido de 
instilação de soro 0,9% para 

lavagem da sonda.
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Ondansetrona, 
cloridrato 4mg Comprimido x x x

Triturar e diluir em 15 
ml de água, administrar 

imediatamente.

Ondansetrona, 
cloridrato 8mg Comprimido x x x

Triturar e diluir em 15 
ml de água, administrar 

imediatamente.

Paracetamol  200mg/ml Gotas x x x
Recomenda-se administrar 

imediatamente após diluição 
em 15ml  água

Paracetamol 500mg Comprimido x x x
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Paracetamol 750mg Comprimido x x x
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Paracetamol + 
cafeina  65mg+500mg Comprimido 

revestido x x x Risco  de obstrução de sonda.

Poliestirenossul-
fonato de calcio 
po oral env 30g

30g Env x x x

Abrir o envelope e dissolver o 
conteúdo e administrar em 
15ml de água. Pode resultar 

em pasta espessa. Se houver 
dificuldade na deglutição, a 

resina pode ser administrada 
via sonda gástrica de 2 a 3mm 

de diâmetro.

Pirimetamina 25mg Comprimido x x x
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Prednisona 3mg/ml Solução x x x Diluir em 15ml água, após 
realizar lavagem da sonda .

Prednisona 5mg Comprimido x x x
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Prednisona 20mg Comprimido x x x
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.
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Prometazina 25mg Comprimido X X X

Não pode ser triturado. Avaliar 
o uso alternativo

Sugestão: dexclorfeniramina 
2mg/5ml xarope fr 100ml ou 

prometazina IM . 

Propafenona 300mg Comprimido X X X
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Propranolol 10mg Comprimido X X X
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Propranolol 40mg Comprimido X X X
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Propiltiouracila 100mg Comprimido X X X
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Polivitaminico 
complexo B Comprimido X X X

Não pode ser triturado. 
Medicamento possui 

revestimento e excipientes 
que podem obstruir a sonda 

quando macerados.

Pancreatina 25000 UI Capsula X X X

Abrir a cápsula, não triturar 
e dispersar os grânulos em 
15 mL de água, administrar 

imediatamente. 

Quetiapina 25mg Comprimido X X X
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Risperidona  1mg Comprimido x x x
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Sertralina 50mg Comprimido 
revestido

X X X
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Saccharomyces 
boulardi 100mg Capsula X X X

A cápsula pode ser aberta e o 
conteúdo dissolvido em 15 ml 

de água. Lavar a sonda antes e 
ao término da administração 

do medicamento 15ml de água.  

Simeticona 40mg Comprimido X X X
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.



NOME DA  
SUBSTÂNCIA CONCENTRAÇÃO FORMA  

FARMACÊUTICA

PODE SER FEI-
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ORIENTAÇÕES

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Simeticona 
75mg/ml emul. 

Oral fr 10ml
75mg/ml Emulsão x x x

Diluir em 15mL água, 
administrar imediatamente, 

após realizar lavagem da sonda 
.

Sirolimo 1mg 
drag 1mg Drágea x x x Triturar, diluir 30ml de água  e 

administrar imediatamente

Sulfassalazina 
500mg comp 

revestido
500mg Comprimido 

revestido x x x

A perda do revestimento 
gastrorresistente pela 

trituração pode propiciar a 
inativação do princípio ativo e 

favorecer a irritação da mucosa 
gástrica

Sulfato ferroso 300mg Drágea x x x

Diluir em 15ml água, 
administrar imediatamente, 

após realizar lavagem da sonda 
.

Sulfato ferroso 
25mg/ml 25mg/ml Frasco x x x

Diluir em 20 mL água 
administrar imediatamente, 

após realizar lavagem da sonda 
água

Sinvastatina 20mg Comprimido x x x Triturar, diluir 30ml de água  e 
administrar imediatamente

Sulfadiazina 500mg Comprimido x x x Risco de obstrução de sonda.

Rivaroxabana 10mg Comprimido x x x
Risco de alterações 

farmacocinéticas que podem 
levar a bradicardia

Trimetropina/ 
sulfametoxazol

200MG+40 
MG/5ML Suspensão x x x

50 - 60 mL de água para 
cada 20 mL de suspensão 

reconstituída

Trimetropina/ 
sulfametoxazol 400MG+80MG Comprimido x x x

O princípio ativo e os 
excipientes quando macerados 

podem causar obstrução 
da sonda; Alternativa: 

Sulfametoxazol + trimetropim 
suspensão oral (40+8mg/mL; 

1cpr = 10mL); Avaliar o uso 
alternativo da apresentação 

suspensação

Tacrolimo 1mg 
caps 1mg Capsula x x x

Abrir a cápsula, diluir e, 
15ml de água  administrar 

imediatamente.

Tacrolimo 5mg 
caps 5mg Capsula x x x

Abrir a cápsula, diluir em 
15ml de água  administrar 

imediatamente. 
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Tioguanina 
40mg 40mg Comprimido x x x

Medicamento cistostático. 
Risco ocupacional para o 

manipulado

Tiamina 
300mg comp 300mg Comprimido x x x

Triturar e diluir em 15 
ml de água, administrar 

imediatamente. Pode ser 
administrado juntamente 

com dieta aumenta o 
risco de reação adversa ao 

medicamento no TG

Tretinoina 
10mg caps 10mg Comprimido x x x Risco de obstrução de sonda.

Tramadol 50mg Comprimido x x x
Triturar e diluir em 15 

mL de água, administrar 
imediatamente

Tramadol 50mg Capsula x x x
Abrir a cápsula e diluir 

15mL de água. Administrar 
imediatamente. 

Tiamazol 10mg Comprimido x x x
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Tart. De  
vinorelbina 30mg Capsula x x x

Medicamento cistostático. 
Risco ocupacional para o 

manipulado

Tart. De  
vinorelbina 20mg Capsula x x

Medicamento cistostático. 
Risco ocupacional para o 

manipulado

Tiamazol 5mg Comprimido x x x
Triturar e diluir em 15 

ml de água, administrar 
imediatamente.

Topiramato 25mg Comprimido 
revestido

x x x

Dispersar em 10 mL de 
água sobre agitação 3 -5 

minutos. Pode administrar 
juntamente com dieta,. 
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Valproato de 
sódio 250mg Capsula x x x

Não administrar sem dispersar. 
Dispersar em 100 mL de 

água. Há risco de perda e 
de inativação do fármaco. 

Pode ocorrer irritação no TGI. 
Verificar possibilidade de 

utilizar a solução oral. Substituir 
solução.

Valproato de 
sódio 250MG/5Ml Solução x x x

Dispersar em 50 mL de água.
Osmolaridade 1783 mOsm/
kg. Pode ser administrado 

juntamente com a NE, o que 
minimiza os transtornos do TGI.

Varfamiorina 5mg Comprimido x x x

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

intermitente: administrar 
medicamento 1 hora antes 

ou 2 horas após a dieta. 
Triturar e diluir em 15ml água, 
administrar imediatamente, 

após realizar lavagem da sonda

Verapamil 80MG Comprimido x x x
Triturar e dispersar em 15 mL 

de água. Pode ser administrado 
juntamente com a NE

Voriconazol 200mg Comprimido 
revestido x x x

Triturar, diluir 15 mL de água 
e administrar imediatamente 

, pausar dieta 1 hora antes 
e após a administração 
do medicamento. Dieta 

intermitente: administrar 
medicamento 1 hora antes ou 2 

horas após a dieta

Zolpidem 10mg Comprimido x x x Triturar, diluir 15ml e 
administrar imediatamente.
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