
De forma genérica, a dor irruptiva é defi nida como uma exacer-
bação transitória da dor sentida por doentes com dor persis-
tente relativamente estável e bem controlada.1,2

A dor irruptiva é muito prevalente em doentes com dor crónica 
oncológica e não oncológica.3 As suas características clínicas va-
riam de indivíduo para indivíduo e em momentos diferentes. É 
um fenómeno muito frequente, de início rápido e agudo, curta 
duração e intensidade moderada a severa.1,2

Trata -se de um quadro doloroso debilitante e frequentemen-
te associado a sofrimento psicológico e a comprometimento 
funcional.3 -5 Está ainda relacionado com a redução da probabilida-
de de uma resposta satisfatória ao tratamento com opióides.4,5

No seu trabalho pioneiro publicado em 1990, Portenoy e Ha-
gen procederam à avaliação da dor irruptiva em doentes com 
cancro.6 Nesse estudo foram avaliados 61 doentes, dos quais 
41 (64%) indicaram sentir dor irruptiva (episódios transitórios 
de dor severa ou insuportável). Tanto as características da dor 
como a sua duração foram muito variáveis (média: 30 min; inter-
valo: 1 -240 min). Verifi cou -se também que, fi siopatologicamen-
te, 33% dos casos eram de dor somática, 20% visceral, 27% 
neuropática e em 20% dos casos a dor era mista. Em 82% dos 
casos estava relacionada com o tumor, em 14% dos casos com 
o tratamento e em 4% dos casos com nenhum dos factores 
anteriores. Os autores concluíram então que a dor irruptiva, nos 
doentes com cancro, era um fenómeno de grande variabilidade 
e que seriam necessários mais estudos para aprofundar o co-
nhecimento sobre este quadro clínico.
De facto, estudos posteriores confi rmam a sua elevada preva-
lência (65% a 85%) e grande heterogeneidade, além de demons-
trarem o seu impacto na qualidade de vida dos doentes.4,5

A dor irruptiva tem sido exaustivamente descrita e estudada 
em doentes com cancro, mas também têm sido realizados al-
guns estudos em doentes com dor crónica não oncológica.3,7 
Em 2006, Portenoy et al. apresentaram um estudo sobre essa 
população de doentes. Neste estudo foram avaliados 228 do-
entes, dos quais 74% apresentaram episódios de dor irruptiva.7 
Outro estudo, de 2008, situa a prevalência da dor irruptiva nos 
doentes com dor crónica não oncológica nos 63%. 3

No entanto, a dor irruptiva e, sobretudo, a utilização de opióides 
de acção rápida na dor crónica não oncológica, têm gerado con-
trovérsia e são temas olhados com desconfi ança por alguns au-
tores, devido à subjectividade inerente à sua avaliação e ao risco 
da utilização crescente de opióides e de abuso dos mesmos por 
parte destes doentes.8 Muitos autores referem a necessidade 
de distinguir os episódios de dor irruptiva da dor persistente de 
base e do eventual aumento da necessidade de opióides, tanto 
por abuso, como por dependência.8,9

CARACTERÍSTICAS E TRATAMENTO 
DA DOR IRRUPTIVA

CLASSIFICAÇÃO DA DOR IRRUPTIVA
Embora não haja uma classifi cação consensual, é frequente 
dividir -se a dor irruptiva em duas categorias:1,3

1. Dor espontânea (dor idiopática) – quando os episódios do-
lorosos não estão relacionados com uma causa precipitante 
identifi cável, logo, são imprevisíveis.

2. Dor incidental – quando os episódios dolorosos estão rela-
cionados com uma causa precipitante identifi cável e, portan-
to, são previsíveis. A dor incidental pode ainda ser dividida 
em dois subgrupos:
a) Volitiva: causada por um acto voluntário, como caminhar.
b) Não volitiva: causada por um acto involuntário, como tossir.

Para a maioria dos autores, os episódios dolorosos que ocor-
rem no fi m do intervalo entre as doses de analgésico em horário 
fi xo, usado para a dor persistente de base, não são considera-
dos episódios de dor irruptiva. Quando ocorrem estes episódios 
deve ser ponderada a alteração ou a titulação do analgésico 
utilizado para tratar a dor persistente de base. O aumento da 
dose ou a redução dos intervalos de administração podem aju-
dar a controlar o quadro doloroso, mas é preciso ter em atenção 
o aumento dos efeitos indesejáveis dos opióides.1

TRATAMENTO DA DOR IRRUPTIVA
Três princípios têm sido propostos para o tratamento da dor 
irruptiva nos doentes com dor crónica oncológica:
• A aplicação de terapias primárias, como a quimioterapia, ra-

dioterapia e cirurgia, para modifi car o processo patológico 
da doença e, eventualmente, melhorar tanto a dor persisten-
te de base como a dor irruptiva;10

• O controlo efi caz da dor persistente de base utilizando a “Es-
cada Analgésica” da Organização Mundial da Saúde (OMS)8 

(Figura 1);
• Intervenções farmacológicas específi cas, como por exemplo 

a administração suplementar de doses de resgate de anal-
gésico, nomeadamente opióides de libertação imediata e 
curta duração1,3,5,11 (Figura 2).

No entanto, abordagens não farmacológicas, como aplicação 
de calor ou de frio ou técnicas de relaxamento, entre outras, 
podem ser úteis nestes quadros álgicos.1,3 Algumas técnicas 
invasivas, como o bloqueio neuronal ou a neuromodulação 
também são utilizadas em alguns casos.1

O tratamento farmacológico da dor crónica persistente pode 
ser feito recorrendo a analgésicos não opióides, como os anti-
-infl amatórios ou os analgésicos adjuvantes, ou recorrendo ao 
uso de opióides de acção prolongada.10

Os analgésicos adjuvantes são fármacos que, não sendo utiliza-
dos primariamente para o tratamento da dor, têm propriedades 



analgésicas independentes ou aditivas. Dois exemplos, entre mui-
tos, são a pregabalina (anticonvulsivante) ou a duloxetina (antide-
pressor), que estão indicados no tratamento da dor neuropática.
Os opióides de acção prolongada são caracterizados pelo seu 
perfi l farmacocinético, que proporciona concentrações sanguíne-
as constantes do fármaco, durante um determinado período de 
tempo.6 Existem inúmeros opióides que encaixam neste perfi l. 
Os mais usados neste contexto são o fentanilo e a buprenorfi na 
por via transdérmica, e a morfi na e a hidromorfona de libertação 
prolongada por via oral.11

Para o tratamento da dor irruptiva os opióides ideais são os que 
têm um início de acção rápido e um tempo de semivida curto. 
Frequentemente, utiliza -se o fentanilo ou a morfi na de liberta-
ção imediata.2,6,12

Antes de decidir qual a melhor estratégia para tratar a dor ir-
ruptiva é necessário avaliar o tratamento da dor persistente 
de base e determinar se esta está realmente bem controlada. 
Geralmente, episódios frequentes de dor irruptiva podem ser 
indicativos de um tratamento inadequado da dor persistente. 
Quando os doentes têm mais de 4 episódios por dia, deve ser 
feita a reavaliação do tratamento da dor persistente de base.11

a) Tratamento da dor irruptiva incidental volitiva: 
Sempre que possível, o doente deve evitar ou tratar o(s) 
factor(es) que precipita(m) os episódios de exacerbação dolo-
rosa.1,3 Pode também ser administrado o fármaco de resgate 
antes de realizar a actividade precipitante.5,11

b) Tratamento da dor irruptiva incidental não volitiva ou da 
dor espontânea:
Devido à sua imprevisibilidade, são os quadros mais problemáti-
cos de tratar. O controlo específi co dos episódios de dor é feito 
com doses de resgate de um opióide com início de acção rápido 
e com curta duração.1,3,5,6,10,13

Muitas vezes as características farmacocinéticas e farmacodi-
nâmicas dos opióides orais de libertação imediata não se ade-
quam às características temporais dos episódios de dor irrupti-
va,1,5 isto porque apresentam um início de acção da analgesia 
“tardio” (20 -30 minutos após administração, atingindo o pico de 

acção aos 60 -90 minutos).1,11 Portanto, embora sejam úteis na 
dor incidental volitiva, podem não ser efi cazes na dor incidental 
não volitiva ou na dor espontânea.1

Actualmente, existe no mercado o citrato de fentanilo em com-
primido para chupar com aplicador bucal incorporado ou em 
comprimido sublingual (as concentração séricas são obtidas 
após absorção do fármaco através da mucosa oral), que permi-
te um início de acção mais rápido do fármaco.1,11 Apesar de não 
ser totalmente consensual, vários estudos têm demonstrado 
que esta apresentação é mais efi caz no tratamento da dor ir-
ruptiva do que outros fármacos utilizados.2,11

Outras formas farmacêuticas de vários fármacos estão ou serão 
brevemente colocadas no mercado. Nos EUA já existe comercia-
lizado fentanilo sob a apresentação de comprimido bucal que, 
devido a uma reacção de efervescência, tem uma velocidade de 
dissolução aumentada, facilitando também a permeabilidade 
através da mucosa oral,6,14 e em fi lme bucal solúvel, que se des-
tina a ser colocado na parede húmida da mucosa oral, aderindo 
a esta, apresentando também uma rápida velocidade de disso-
lução.15 Outro medicamento, que será comercializado nos próxi-
mos anos, é a caneta pré -cheia com hidromorfona, que permite 
que os doentes auto -administrem o fármaco por via subcutânea, 
sempre que necessário.1 Estão a ser estudadas diversas vias de 
administração, como a sublingual, nasal e pulmonar.1

Tradicionalmente, estava indicado que a dose de resgate utiliza-
da fosse preferencialmente 1/10 a 1/6 da dose total do opióide 
utilizado para tratar a dor crónica de base.13 Actualmente, vários 
autores defendem que a dose de resgate deve ser titulada inde-
pendentemente da dose do opióide base e de forma individual 
para cada doente.1,5

CONCLUSÃO
A dor irruptiva é um fenómeno muito prevalente e heterógeneo, 
mesmo em doentes com dor crónica persistente bem controla-
da, tanto oncológica como não oncológica.
Quando este quadro álgico não é tratado ou é tratado de forma 
inefi caz, a qualidade de vida dos doentes e a sua capacidade de 
continuar com as actividades diárias normais pode fi car com-
prometida.
Actualmente, e apesar da falta de consenso que ainda existe 
quanto à sua defi nição e classifi cação, continuam a ser feitos 
estudos para aprofundar o conhecimento destes episódios do-
lorosos e para encontrar a forma mais efi caz de os tratar.
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A nutrição entérica (NE), administrada através de uma sonda, 
é o suporte nutricional de eleição para doentes com tracto 
gastrointestinal (GI) funcional, mas impossibilitados de utilizar 
a via oral.1-4 A sonda proporciona também um método para 
administração de medicamentos a doentes com limitações no 
uso da via oral.1,2,5-7 A administração de fármacos por esta via 
implica geralmente a manipulação da forma farmacêutica3,6 e 
existem aspectos a considerar, como a localização da sonda, 
local de acção do fármaco4 e sua biodisponibilidade, compati-
bilidade, efeitos adversos ou interacções.2,7 Métodos incorrec-
tos de administração podem causar obstrução da sonda,1,3,4,6,8 
alterações GI,3 diminuição da efi cácia dos fármacos, aumento 
dos seus efeitos adversos1,4,6 ou incompatibilidades entre os 
fármacos e a nutrição.1,6

As sondas são geralmente classifi cadas pelo local de inser-
ção – oral, nasal ou percutânea – e pela localização da extre-
midade distal – estômago, duodeno ou jejuno. Têm também 
diferentes diâmetros.1,4 As sondas de pequeno diâmetro são 
mais confortáveis para o doente, mas apresentam maior risco 
de obstrução,1 como as de jejunostomia.4 A localização distal 
da sonda pode afectar a absorção dos fármacos.1,2,7,9 O acesso 
gástrico é geralmente preferido, uma vez que as sondas gás-
tricas são geralmente de maior diâmetro, o estômago tolera 
melhor medicações hipertónicas1,2 e porque, por esta via, a NE 
pode ser administrada de forma intermitente ou por bólus, o 
que permite separar a administração dos fármacos e dos nu-
trientes.1 A maioria dos fármacos são absorvidos no intestino 
delgado,1,2,7,9 mas outros são absorvidos no estômago, ou des-
tinam-se a actuar neste órgão.1,2,7 Assim, se a extremidade da 
sonda se localizar no duodeno, alguns fármacos podem não 
exercer o seu efeito, como antiácidos, ou o sucralfato e o bis-
muto, que formam uma barreira protectora,1,2,4 ou os antifúngi-
cos cetoconazol,1,2 itraconazol,1 e o ferro,2 que necessitam da 
acidez gástrica para uma absorção adequada.1,2 A administra-
ção no jejuno pode resultar em absorção incompleta, uma vez 
que o estômago auxilia na desintegração e dissolução.1 Pode 
também reduzir a absorção de fármacos que necessitam de 
dissolução em meio ácido, como a difenidramina e a minocicli-
na,10 ou que são absorvidos principalmente no duodeno, como 
a ciprofl oxacina.9 Por outro lado, pode aumentar a absorção 
e efeitos sistémicos de fármacos com extenso metabolismo 
de primeira passagem, como p. ex. opiáceos, bloqueadores 
beta,1,4,9 antidepressores tricíclicos ou nitratos.1,4 

SELECÇÃO DAS FORMAS FARMACÊUTICAS
Em primeiro lugar deverá ser ponderada a simplifi cação do 
regime terapêutico, avaliando a necessidade de continuar 
toda a medicação.1,4,9,11 Se adequado, estes doentes podem 
ser medicados por vias alternativas,1,4,7,9,11 como a transdér-
mica, sublingual, bucal, rectal, injectável,1,4 ou inalatória,4 ou 
com similares terapêuticos que existam numa forma farma-
cêutica mais apropriada.1,4,6,7,11,12 Contudo, em muitas ocasi-
ões, a medicação tem de ser administrada através da sonda.1 
Podem ser necessários ajustes na dosagem ou na frequência 
de administração ao alterar as formulações utilizadas.1,4,12 Nas 
formulações com características especiais de libertação é im-
portante conhecer os motivos subjacentes, como instabilidade 
do fármaco, irritação gástrica, características organolépticas, 
entre outras, para avaliar a possibilidade de manipulação.7 Na 
ausência de formulações adequadas, averiguar possíveis for-
mulações magistrais.6,7,11

Formulações líquidas. São preferidas, sempre que possível,1,2,4-

7,11,12 dado que têm menor probabilidade de causar oclusão da 
sonda.1,2 Contudo, podem apresentar problemas devidos ao 
pH,1 ou intolerância pela osmolaridade ou presença de certos 
excipientes.1,11 Muitas formulações líquidas foram desenvolvi-
das para pediatria, o que implica a administração de elevados 
volumes para perfazer a dosagem de adulto, resultando em 
intolerância.1,2

A administração de soluções de fármacos com pH <4 pode 
causar aglutinação da NE e obstrução da sonda,1,4-7 por des-
naturação das proteínas da formulação.1,7 Os xaropes são as 
formulações geralmente mais implicadas.1

As formulações hipertónicas podem ser mal toleradas quando 
administradas directamente no intestino delgado,1,3,5,7,8,10 por 
gerarem um fl uxo de água e electrólitos para o lúmen intes-
tinal,3,7,10 causando diarreia,1,3,4,8,10 distensão abdominal, náu-
seas, vómitos e cólicas.1,4,7,8 Deve diluir-se a formulação até 
conseguir uma osmolaridade inferior a 600 mOsm/kg,3,5 sendo 
que outros autores indicam 100-400 mOsm/kg.9 O estômago 
tem capacidade para diluir estas formulações com o suco gás-
trico1,3,7,8,10 e pode tolerar até 1000 mOsm/kg;3,9 contudo, se 
as formulações hiperosmolares forem administradas demasia-
do depressa, podem passar depressa demais para o intestino, 
resultando em diarreia osmótica.1,7 Diluir os líquidos hiperos-
molares com 10-30 ml de água estéril antes da administração 
pode ajudar a prevenir a intolerância.1,4,7 Pode ser necessária 
uma maior quantidade de água se as formulações forem ex-
tremamente hipertónicas1 ou se se pretender administrá-las 
directamente no intestino delgado.1,3 Se o volume necessário 
for excessivo, deve ponderar-se uma alternativa.7

Os ingredientes inactivos também podem causar efeitos ad-
versos. Edulcorantes como o manitol, lactose, sacarina e 
sacarose,4 ou solubilizantes como o propilenoglicol e o polie-
tilenoglicol2 podem causar ou agravar a diarreia. Contudo, o 
mais frequentemente implicado é o sorbitol;4 em quantidades 
superiores a 152-201,8 g/dia, pode causar um efeito laxativo 
osmótico,1,4,8 com espasmos abdominais e diarreia,3,4,7 e em 
doses mais baixas (10 g/dia), pode causar distensão abdomi-
nal e fl atulência.1,3,4,7 Na presença de intolerância relacionada 
com a osmolaridade1 ou o teor em sorbitol,1,2,7 pode ser neces-
sário alterar a terapêutica,7 mudar para uma formulação mais 
adequada (como as suspensões),1 mudar a via de administra-
ção1,2,7 ou a forma farmacêutica, utilizando comprimidos1,2,4 
ou cápsulas.1 As formulações injectáveis podem por vezes 
ser utilizadas,4,6,9,12 devendo estar assegurada a sua compa-
tibilidade com a via oral e biodisponibilidade equivalente.6 Há, 
contudo, que considerar: irritação GI devida ao fármaco ou ex-
cipiente,1 à osmolaridade ou ao pH,9 absorção insufi ciente,1,9 
precipitação da NE por extremos de pH9 e o custo.1,9

Formulações sólidas. Só se devem manipular formas orais só-
lidas quando estejam asseguradas as exigências de efi cácia, 
inocuidade e estabilidade da especialidade de origem5 e se as 
preparações líquidas não forem adequadas ou não estejam 
disponíveis.1,2

A maioria dos comprimidos, incluindo as drageias ou os revesti-
dos por película, são formulações de libertação imediata e podem 
ser triturados.1,9 Tal pode não ser o caso se o revestimento se 
destinar a proteger a substância activa do contacto com o ar, luz 
ou humidade.6 Os comprimidos devem ser triturados num almofa-
riz até se obter um pó fi no,1,3,4,7 que será dissolvido ou suspenso 
antes da administração em 15-30 ml,1,7 ou 15-20 ml de água.3,6 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SONDA



Outra possibilidade é proceder à desagregação do comprimido,6,7 
devendo este ser introduzido inteiro numa seringa, juntamente 
com 20 ml de água tépida, agitando-se até à desagregação.6 

As cápsulas de gelatina dura podem ser abertas e o conteúdo 
misturado com água.1,3,7,9 As cápsulas de libertação prolonga-
da que contêm pellets ou grânulos com revestimento entérico 
podem ser abertas e o seu conteúdo administrado pela sonda, 
mas sem ser triturado.1,3,4,7-9 São preferíveis sondas de calibre 
largo,1,4 bem irrigadas após a administração.8

A administração de cápsulas moles é mais difícil, havendo au-
tores que não recomendam o seu uso por esta via.11 Poderá 
puncionar-se uma das extremidades, espremer o conteúdo e 
misturá-lo com água; contudo, este método pode resultar em 
remoção incompleta e consequente subdosagem.1-3,7 Em alter-
nativa, a cápsula mole pode ser dissolvida em água morna e 
administrada.1-3 Deve haver a precaução de não administrar a 
porção não dissolvida da gelatina.1,3

Os comprimidos efervescentes devem ser dissolvidos e admi-
nistrados após libertação do gás.7,9 Os comprimidos orodisper-
síveis devem ser dissolvidos num pouco de água.9

Formas farmacêuticas inadequadas para administração por 
sonda. As formulações com revestimento entérico não po-
dem ser trituradas,1,2,5-7,9,10 uma vez que aquele permite que o 
fármaco seja libertado somente no intestino delgado, resultan-
do em menor irritação gástrica ou na protecção da destruição 
pelo ácido gástrico.1,2,5-7 Se a formulação for triturada, podem 
ocorrer efeitos adversos ou diminuição da efi cácia.1 Por outro 
lado, os pequenos pedaços fi cam mal triturados4,8,11 e não se 
dissolvem completamente,3,10 podendo agregar-se e causar a 
obstrução da sonda.1,4,8,10,11

As formulações bucais ou sublinguais não se destinam a ser 
absorvidas no tracto GI1,4,6 e não devem ser modifi cadas,1,6,9 
por risco de menor efi cácia,1,6,9 ou por pretenderem evitar o 
efeito de primeira passagem.5,6

A trituração de comprimidos de libertação modifi cada não é 
recomendada,1,2,4,5,9,11 já que causa a destruição do mecanismo 
destinado a manter uma concentração sérica constante,3-6,9 
o que pode resultar em níveis tóxicos iniciais, seguidos por 
um período subterapêutico.1-3,7 Estas formulações devem ser 
convertidas na formulação de libertação convencional, na dose 
diária equivalente,2,7-9 ou num equivalente terapêutico.11

Fármacos carcinogénicos, teratogénicos ou citotóxicos tam-
bém não devem ser triturados, já que a libertação de partículas 
em aerossol pode ser prejudicial para os profi ssionais de saú-
de.1-4,6,7,12 Se não existir alternativa, a manipulação deve ser 
efectuada com as medidas de prevenção preconizadas para 
a manipulação de citotóxicos: utilização de luvas, máscara, 
bata,6,7 trituração dos comprimidos dentro de uma bolsa de 
plástico, para evitar a inalação de aerossóis3,6,7 e administra-
ção imediatamente após a diluição.6,7

TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO
A administração entérica requer uma maior diluição do fárma-
co, por não ocorrer a diluição gástrica.6,10 Alguns autores reco-
mendam não administrar qualquer tipo de medicação por son-
das de jejunostomia, dados os custos e riscos para o doente 
se for necessária a sua substituição;4 outros indicam que os 
fármacos deverão estar em formulação líquida,2,4 ou comple-
tamente dissolvidos.10 
A adição de medicação directamente à NE deve ser evitada,1-

4,9,11 dado que pode resultar em incompatibilidades físicas, 
contaminação microbiológica,1-4 aumento do risco de oclusão e 
diminuição da absorção.1-3 Além disso, se ocorrer interrupção 
da NE, desconhece-se qual a quantidade de fármaco efectiva-
mente administrado.1,2

Para reduzir as interacções, é importante ter atenção ao ho-
rário de administração.1 Para evitar comprometer o estado 
nutricional, há que minimizar o tempo de interrupção da NE, 
administrando os fármacos uma ou duas vezes por dia.4 
Como regra geral, recomenda-se administrar o fármaco uma 
hora antes ou duas horas depois na NE intermitente.3-6 Se um 
fármaco necessita de ser administrado em jejum a um doente 
a receber NE contínua, esta poderá interromper-se 30 minu-
tos antes para que ocorra o esvaziamento gástrico, podendo 
ser reiniciada 30 minutos depois,1,4,9 para permitir a absorção 
do fármaco.1,9 Contudo, para optimizar a absorção, pode ser 
necessário interromper a NE uma hora antes e duas horas 
após a administração do fármaco.1,2 Para os outros fármacos, 
é sufi ciente interromper a NE imediatamente antes da admi-
nistração;9 contudo, outros autores recomendam um intervalo 
prévio e posterior de 15 a 30 minutos para todos os fárma-
cos.3,6,7

A medicação deve ser administrada em bólus,1-6,8,9 devendo as 
sondas ser lavadas com 15-30 ml da água antes e após a admi-
nistração,1,4,6,7,9 o que assegura a sua separação da NE e a não 
retenção na sonda.1,4,6,7 Se houver necessidade de administrar 
vários fármacos na mesma altura, cada um deve ser administra-
do separadamente,1-3,5,6,9 com irrigação da sonda com 5-10 ml 
de água entre os vários.1,3,6 Deste modo evitam-se incompatibi-
lidades, alteração do efeito farmacológico e obstrução da son-
da.3,7,11 A diluição dos fármacos e a lavagem prévia e posterior 
da sonda deverá ser feita com água estéril.11 Para a irrigação 
da sonda pode utilizar-se água da rede, apesar de ser preferível 
água estéril,3,11 especialmente em doentes de risco.11

As seringas para administração intravenosa não devem ser 
utilizadas para administrar medicamentos por sonda, dado o 
risco de administração parentérica acidental.2,9,11 
Depois de triturar os comprimidos ou misturar as formas líqui-
das, o almofariz e o pilão devem ser enxaguados e essa água 
ser posteriormente administrada, para que o doente receba a 
totalidade da dose.3 Pelo risco de contaminação cruzada, deve 
ser evitada a trituração de fármacos frequentemente implica-
dos em reacções alérgicas.4

A participação do farmacêutico pode ajudar a diminuir os 
eventuais problemas associados ao uso desta via de adminis-
tração, ao aconselhar sobre a selecção do fármaco e forma 
farmacêutica adequados, interacções e formas correctas de 
administração.1,3,6,7,11

Ana Paula Mendes
Farmacêutica
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