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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Dropizale 10 mg/ml gotas orais, solução 
 
 
2.  COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
1 ml de solução oral contém 1 ml de tintura de Papaver somniferum L., succus siccus 
(ópio puro) 
equivalente a 10 mg de morfina. 
 
1 gota contém 50 mg de tintura de ópio equivalente a 0,5 mg (10 mg/ml) de morfina 
anidra 
 
1 ml = 20 gotas 
 
Solvente de extração: Etanol a 33% (v/v) 
 
Excipiente com efeito conhecido: Etanol a 33% (v/v) 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3.  FORMA FARMACÊUTICA 
 
Gotas orais, solução 
Aparência: líquido castanho avermelhado escuro. 
 
 
4.  INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Tratamento sintomático de diarreia grave em adultos, quando a utilização de outros 
tratamentos antidiarreicos não proporcionaram efeito suficiente. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
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Posologia 
Dose inicial habitual em adultos: 5–10 gotas, 2–3 vezes ao dia. 
As doses individuais não devem exceder 1 ml, e a dose diária total não deve exceder 
6 ml. 
 
A posologia deve ser individualizada para usar a dose eficaz mais baixa durante o período 
mais curto, tendo em consideração o estado geral, a idade, o peso e a história clínica do 
doente (ver secções 4.3 e 4.4). 
 
População pediátrica 
Dropizale não deve ser utilizado em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos 
por razões de segurança (ver secção 5.1). 
 
O tratamento deve ser iniciado e supervisionado por um especialista, isto é, um 
oncologista ou gastrenterologista. 
 
Deve ter-se uma precaução especial, quando se prescrever este medicamento, devido ao 
seu teor de morfina. O período de tratamento deve ser o mais curto possível. 
 
Idosos 
Deve ter-se precaução e a dose deve ser inicialmente reduzida no tratamento de idosos. 
 
Compromisso hepático 
A morfina pode provocar coma no caso de compromisso hepático – evitar ou reduzir a 
dose. Ver Secções 4.3 e 4.4. 
 
Compromisso renal 
A eliminação é reduzida e retardada no caso de compromisso renal – evitar ou reduzir a 
dose. 
Ver Secções 4.3 e 4.4. 
 
Modo de administração  
Via oral. 
O produto pode ser usado não diluído ou misturado em um copo de água. Após mistura 
com água, 
deve ser usado imediatamente. Se o produto for utilizado não diluído, a dosagem correta 
pode ser 
administrado com uma colher 
 
4.3 Contraindicações 
 
• Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados  
na secção 6.1. 
• Dependência de opiáceos. 
• Glaucoma. 
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• Compromisso hepático ou renal grave. 
• Delirium tremens.  
• Traumatismo craniano grave. 
• Risco de íleo paralítico. 
• Doença pulmonar obstrutiva crónica 
• Asma aguda 
• Depressão respiratória grave com hipoxia e/ou hipercapnia 
• Insuficiência cardíaca subjacente a doença pulmonar (cor pulmonale) 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Dropizale só deve ser utilizado após uma investigação da etiologia causadora dos 
sintomas e quando o tratamento de primeira linha não tiver dado resultados adequados.  
 
As gotas de Dropizale devem ser utilizadas com precaução nas seguintes condições / para 
os seguintes doentes: 
 
• Idosos 
• Doença renal crónica e/ou doença hepática. 
• Alcoolismo.  
• Cólica biliar, colelitíase, doenças do trato biliar 
• Lesões cerebrais ou aumento da pressão intracraniana 
• Redução do estado de consciência 
• Choque cardiorrespiratório 
• Com inibidores da monoamina oxidase (incluindo moclobemida) ou num período de  
duas semanas desde a sua descontinuação 
• Insuficiência adrenocortical 
• Hipotiroidismo 
• Tensão arterial baixa com hipovolemia 
• Pancreatite 
• Hiperplasia prostática e outras condições que predisponham à retenção urinária 
• Administração concomitante de outros medicamentos antidiarreicos ou  
antiperistálticos, anticolinérgicos, anti-hipertensivos (ver secção 4.5). 
• Distúrbios convulsivos 
• Hemorragia gastrointestinal 
 
Deve ser contactado um profissional de saúde caso haja dificuldade em urinar.  
 
Pode ser necessário um ajuste da dose nos idosos, nos doentes com insuficiência da 
tiroide e doentes com compromisso renal ou hepático ligeiro a moderado (ver também 
secção 4.2 e 4.3). 
 
Evite o uso em adultos idosos com antecedentes de quedas ou fraturas, uma vez que 
podem ocorrer ataxia, função psicomotora comprometida, síncope e outras quedas. Se a 
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utilização for necessária, considere a redução de utilização de outros agentes ativos a 
nível do sistema nervoso central que aumentam o risco de quedas e fraturas e implemente 
outras estratégias para reduzir o risco de quedas. 
 
Os antidiarreicos que inibam a peristalse devem ser utilizados com precaução em doentes 
com infeção ou doenças intestinais inflamatórias, devido ao risco acrescido de absorção 
de toxinas e de desenvolvimento de megacólon tóxico e perfuração intestinal. Dropizale 
não é recomendado antes de uma intervenção cirúrgica ou nas 24 horas seguintes à 
operação devido ao risco de íleo paralítico. Se houver suspeita de íleo paralítico durante a 
utilização de Dropizale, o tratamento deve ser interrompido de imediato. 
 
A administração repetida pode causar dependência e tolerância e a utilização de ópio 
pode levar à dependência da substância. Deve ter-se precaução especial em indivíduos 
predispostos à dependência de narcóticos e álcool. 
 
Risco de utilização concomitante de sedativos, como benzodiazepinas ou fármacos 
relacionados 
A utilização concomitante de Dropizale e medicamentos sedativos, como 
benzodiazepinas ou fármacos relacionados, pode resultar em sedação, depressão 
respiratória, coma e morte. Devido a estes riscos, a prescrição concomitante com estes 
medicamentos sedativos deve ficar reservada para doentes para quem não sejam possíveis 
opções de tratamento alternativo. Se for tomada uma decisão de prescrever Dropizale 
concomitantemente com medicamentos sedativos, deve ser utilizada a dose eficiente mais 
baixa e a duração do tratamento deve ser a mais curta possível. 
 
Os doentes devem ser seguidos atentamente para detetar possíveis sinais e sintomas de 
depressão respiratória e sedação. Assim sendo, recomenda-se fortemente que os doentes e 
os seus cuidadores sejam informados para estarem atentos a estes sintomas (ver secção 
4.5). 
 
Administrar em doses reduzidas e com o máximo de precaução em doentes que também 
estejam a ser tratados com outros agentes narcóticos, sedativos e antidepressivos 
tricíclicos e inibidores da MAO (ver também secção 4.2). 
 
Apenas deve ser utilizado com precaução em doentes de grupos de alto risco, tais como 
doentes com epilepsia e doença hepática. 
 
Os opioides podem inibir o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) ou gonadal em 
múltiplos níveis e pode ser mais pronunciado após uma utilização a longo prazo. Isto 
pode levar a sintomas de insuficiência adrenal (ver também secção 4.8). 
 
Este medicamento contém um volume de 33% de etanol (álcool), isto é, até 260 mg por 
dose, equivalente a 6,6 ml de cerveja ou 2,8 ml de vinho. 
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4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
O risco de sedação e depressão respiratória, coma ou morte aumenta devido ao efeito 
depressivo do SNC aditivo do etanol, medicamentos hipnóticos (por exemplo, zolpidem), 
anestésicos gerais (por exemplo, barbitúricos), inibidores da MAO (por exemplo, 
safinamida), antidepressivos tricíclicos e medicamentos psicotrópicos com uma ação 
sedativa (por exemplo, fenotiazinas), gabapentina, medicamentos antieméticos (por 
exemplo, bromoprida, meclizina, metoclopramida), anti-histamínicos (por exemplo, 
carbinoxamina, doxilamina) e outros opioides (por exemplo, alfentanil, butorfanol, 
fentalino, hidrocodona, hidromorfona, levorfanol, meperidina, metadona, oxicodona, 
oximorfona, remifentanilo, sufentanil, tapentadol, tramadol). A dose e a duração da 
utilização concomitante devem ser limitadas (ver secção 4.4). Dropizale não deve ser 
utilizado com outros agonistas/antagonistas da morfina (buprenorfina, nalbufina, 
nalmefeno, naltrexona, pentazocina) devido à sua ligação competitiva aos recetores que 
podem agravar os sintomas de abstinência e reduzir o efeito terapêutico. 
 
Devido ao teor de etanol, Dropizale não deve ser utilizado concomitantemente com 
dissulfiram ou metronidazol. Estes dois medicamentos podem causar reações semelhantes 
ao dissulfiram (rubores, respiração acelerada, taquicardia).  
 
A rifampicina induz o CYP 3A4 no fígado, aumentando assim o metabolismo da morfina, 
da codeína e da metadona. Por conseguinte, o efeito destes opioides é reduzido ou 
anulado. 
 
A administração concomitante de morfina e fármacos anti-hipertensivos pode aumentar 
os efeitos hipotensivos dos agentes anti-hipertensivos ou outros fármacos com efeitos 
hipotensivos. 
 
A morfina inibe a glucuronidação da zidovudina in vitro. 
 
A duração de ação da morfina pode ser reduzida depois da toma de fluoxetina. 
 
A cimetidina e a ranitidina não afetam a biodisponibilidade do ópio, gotas orais. 
 
Outras interações medicamentosas 
A anfetamina e análogos podem reduzir o efeito sedativo dos opioides. A loxapina e a 
periciazina podem aumentar o efeito sedativo dos opioides. A utilização concomitante de 
flibanserina e opioides podem aumentar o risco de depressão do SNC. Os opioides podem 
aumentar as concentrações plasmáticas da desmopressina e sertralina. 
 
Etanol, ver Secção 4.4. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
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Gravidez 
A quantidade de dados sobre a utilização de ópio em mulheres grávidas é limitada. Os 
estudos em animais revelaram toxicidade reprodutiva (ver secção 5.3). Dropizale não é 
recomendado durante a gravidez a não ser que os benefícios superem claramente os 
riscos para a mãe e para o bebé. Quando é utilizada morfina durante a gravidez até ao 
parto, pode ocorrer uma síndrome de abstinência. 
 
Amamentação 
O ópio é excretado no leite humano, onde atinge concentrações mais elevadas do que no 
plasma materno. Tem que ser tomada uma decisão sobre a descontinuação da 
amamentação ou a descontinuação/abstenção da terapêutica com Dropizale tendo em 
conta o benefício da amamentação para a criança e o benefício da terapêutica para a 
mulher. Se Dropizale for utilizado durante a amamentação, os recém-nascidos devem ser 
monitorizados atentamente para detetar possíveis sintomas de depressão respiratória e 
sedação. 
 
Fertilidade 
A quantidade de dados para avaliar o risco humano na fertilidade é insuficiente. Os 
estudos em animais revelaram danos cromossómicos em células reprodutivas (ver secção 
5.3). Homens e mulheres em idade fértil devem tomar as precauções necessárias. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Devido aos seus efeitos indesejáveis, os efeitos de Dropizale sobre a capacidade de 
conduzir e utilizar máquinas são consideráveis. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Os acontecimentos adversos notificados para Dropizale gotas derivam da literatura e 
experiência pós-comercialização com outros produtos contendo morfina. 
 
Doenças endócrinas 
Muito raros (<1/10.000) 

 
Síndrome de secreção inapropriada de ADH 
(SIADH), amenorreia 

Desconhecido (não pode ser calculado a partir 
dos dados disponíveis) 

Insuficiência adrenal 

Perturbações do foro psiquiátrico 
Desconhecido (não pode ser calculado a partir 
dos dados disponíveis) 

 
Adição, humor disfórico, inquietude, 
diminuição da libido ou potência, alucinações 

Doenças do sistema nervoso  
Muito frequentes (≥1/10) Sonolência 
Frequentes (≥1/100, <1/10) 
Muito raros (<1/10.000) 

Tonturas, cefaleia 
Cãibras musculares, convulsões, alodinia e 
hiperalgesia 

Desconhecido (não pode ser calculado a partir Euforia 
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dos dados disponíveis) 
Afeções oculares  
Frequentes (≥1/100, <1/10) 
Muito raros (<1/10.000) 

Miose 
Visão turva, diplopia, nistagmo 

Cardiopatias 
Pouco frequentes (≥1/1.000, <1/100) 

 
Taquicardia, bradicardia, palpitações, rubores 
faciais 

Vasculopatias  
Raros (≥1/10.000, <1/1.000) Hipotensão ortostática 
Doenças respiratórias, torácicas e do 
mediastino 

 

Frequentes (≥1/100, <1/10) Broncospasmos, diminuição da tosse 
Pouco frequentes (≥1/1.000, <1/100) 
Muito raros (<1/10.000) 

Depressão respiratória 
Dispneia 

Doenças gastrointestinais  
Muito frequentes (≥1/10) Obstipação, xerostomia 
Frequentes (≥1/100, <1/10) 
 
Raros (≥1/10.000, <1/1.000) 
Muito raros (<1/10.000) 

Náuseas, vómitos, perda de apetite, dispepsia, 
disgeusia 
Aumento das enzimas pancreáticas e 
pancreatite 
Íleo, dor abdominal 

Afeções hepatobiliares  
Pouco frequentes (≥1/1.000, <1/100) Aumento das enzimas hepáticas 
Raros (≥1/10.000, <1/1.000) Cólica biliar 
Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos  
Frequentes (≥1/100, <1/10) 
Pouco frequentes (≥1/1.000, <1/100) 
Muito raros (<1/10.000) 

Urticária, sudação 
Prurido 
Exantema, edema periférico 

Afeções musculosqueléticas e dos tecidos 
conjuntivos 

 

Desconhecido (não pode ser calculado a partir 
dos dados disponíveis) 

Contrações musculares involuntárias 

Doenças renais e urinárias 
Frequentes (≥1/100, <1/10) 
Pouco frequentes (≥1/1.000, <1/100) 

 
Retenção urinária 
Espasmos da uretra 

Raros (≥1/10.000, <1/1.000) Cólica renal 
Perturbações gerais e alterações no local de 
administração 

 

Frequentes (≥1/100, <1/10) 
Raros (≥1/10.000, <1/1.000) 
Muito raros (<1/10.000) 
Desconhecido (não pode ser calculado a partir 
dos dados disponíveis) 

Astenia 
Síndrome de abstinência 
Sensação de mal-estar, arrepios 
Hipertermia, vertigens 

 
Notificação de suspeitas de reações adversas 



APROVADO EM 
 12-03-2020 
 INFARMED 

 

 

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é 
importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco 
do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas 
de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.: 
 
INFARMED, I.P. 
Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram  
(preferencialmente) ou através dos seguintes contactos: 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 73 73 
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Toxicidade da morfina. As doses letais são determinadas principalmente pelo teor de 
morfina.  
 
Sintomas de sobredosagem 
 
Miose, depressão respiratória, sonolência, tónus musculoesquelético reduzido e descida 
na tensão arterial. Em casos graves, pode ocorrer colapso circulatório, torpor, coma, 
bradicardia e edema pulmonar não-cardiogénico, hipotensão e morte; o abuso de doses 
elevadas de opioides fortes, tal como a oxicodona, pode ser fatal. 
 
Terapêutica da sobredosagem 
Deve ser dada uma atenção principal ao estabelecimento de vias aéreas patentes e à 
instituição de ventilação assistida ou controlada. 
 
Em caso de sobredosagem, pode ser indicada a administração intravenosa de um 
antagonista dos opiáceos. 
 
Além disso, pode ser tida em consideração uma lavagem ao estômago. 
 
O tratamento de suporte (respiração artificial, fornecimento de oxigénio, administração 
de vasopressores e terapêutica por perfusão) deve, caso seja necessário, ser aplicado no 
tratamento do choque circulatório. 
 
 
5.  PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
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Grupo farmacoterapêutico: Código ATC: A07DA02. Antidiarreicos, Agentes anti-
inflamatórios e Anti-infecciosos intestinais, Obstipantes. 
 
Os alcaloides do ópio (opioides e derivados da isoquinolina) induzem obstipação, euforia, 
analgesia e sedação dependente da dose e derivados. 
 
Estes efeitos são mediados pelos recetores opioides. Os recetores são amplamente 
distribuídos no sistema nervoso central. Os recetores também estão presentes, em menor 
extensão, no ducto deferente, nas articulações do joelho, no trato gastrointestinal, no 
coração e no sistema imunológico. 
 
Os peptídeos opioides modificam a função gastrointestinal (GI) através da interação com 
os recetores opioides nos circuitos entéricos que controlam a motilidade e a secreção. Os 
recetores opioides foram localizados no trato GI dos seres humanos, mas a sua 
distribuição relativa varia consoante a camada GI e a região GI. 
 
Os agonistas dos recetores µ opioides inibem o esvaziamento gástrico, aumenta o tónus 
muscular pilórico, induz a atividade da pressão fásica pilórica e duodenojejunal, perturba 
o complexo mioelétrico migratório, retarda o período de trânsito no intestino grosso e 
delgado e eleva a pressão do esfíncter anal em descanso. Além de tudo isto, os opioides 
atenuam a secreção intestinal de água e eletrólitos e, por conseguinte, facilitam a 
absorção limpa de líquidos. Adicionalmente, os recetores opioides µ, κ e δ contribuem 
para a inibição opioide de atividade muscular nos intestinos. O resultado de todos estes 
efeitos é a obstipação. 
 
A utilização de ópio está bem estabelecida para o tratamento da diarreia no cenário 
clínico. Não estão disponíveis estudos clínicos controlados. 
 
Não foram realizados ensaios clínicos na população pediátrica, e o medicamento não é 
considerado adequado nesta população por receios de segurança (ver secção 4.2). 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
Concentrações séricas máximas de morfina, o principal alcaloide do extrato do ópio, são 
atingidas em 2 a 4 horas após administração oral. 
 
Distribuição 
Após absorção, a morfina liga-se às proteínas plasmáticas na proporção de 30%. 
 
Biotransformação 
Os alcaloides do ópio são extensivamente metabolizados em conjugados glucuronídeos: 
3-glucuronídeo (M3G) e 6-glucuronídeo (M6G) que são submetidos a um ciclo 
enterohepático. O 6-glucuronídeo é um metabolito da morfina cerca de 50 vezes mais 
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ativo do que a substância original. A morfina também é desmetilada, o que leva a outro 
metabolito ativo: normorfina. 
 
A codeína é metabolizada para dar codeína-6-glucuronídeo, morfina (o único metabolito 
ativo) e norcodeína. Como a codeína está presente no extrato de ópio em níveis dez vezes 
mais baixos do que os da morfina, a sua transformação hepática tem pouco efeito sobre a 
biodisponibilidade global da morfina. 
 
Eliminação 
A semivida de eliminação da morfina é aproximadamente de 2 horas. Foi notificada uma 
semivida de eliminação de 2,4 a 6,7 horas para o M3G. Cerca de 90% da morfina total é 
excretada em 24 horas com resíduos na urina durante 48 horas ou mais 9. 
 
A eliminação de derivados glicuronoconjugados é feita essencialmente através do trato 
urinário, tanto por filtração glomerular como por secreção tubular. A eliminação fecal é 
baixa (<10%). 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Diversos estudos demonstraram que a morfina induz danos cromossómicos nas células 
somáticas e germinais de animais e nas células somáticas dos seres humanos. Por 
conseguinte, é esperado um potencial genotóxico para os seres humanos. Não foram 
realizados estudos em animais a longo prazo sobre o potencial da morfina. 
 
Não foram observadas reações adversas em estudos clínicos, mas as que foram 
observadas em animais com exposições superiores à exposição humana habitual foram as 
seguintes: retardamento do crescimento do feto e aumento da taxa de deficiências a nível 
do sistema nervoso e do esqueleto. 
 
Estudos em animais demonstraram toxicidade reprodutiva durante toda a gravidez 
(malformações a nível do SNC, retardamento do crescimento fetal, deficiências a nível do 
esqueleto, atrofia testicular, alterações nos sistemas de neurotransmissores e 
comportamento, dependência). 
 
Além disso, a morfina tem um efeito sobre a fertilidade das crias do sexo masculino. Os 
estudos em animais ainda demonstraram que a morfina pode causar dano nos órgãos 
sexuais ou gâmetas e através de interferência endócrina pode afetar adversamente a 
fertilidade masculina e feminina. 
Desconhece-se a relevância para a utilização clínica. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
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Etanol a 96% v/v 
Água purificada 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
36 meses. 
 
4 semanas após a abertura do frasco (estabilidade em utilização) 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Este medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente  
 
Frasco de vidro castanho com um conta-gotas branco em LDPE e um sistema de fecho 
resistente a crianças em polipropileno (PP) branco. 
 
Embalagens de 1 x 10 ml, 2 x 10 ml, 3 x 10 ml, 4 x 10 ml, 5 x 10 ml e 10 x 10 ml 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as 
exigências locais. 
 
 
7.  TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Pharmanovia A/S 
Ørestads Boulevard 108 
DK-2300 Copenhagen S 
Dinamarca 
 
Tel: +45 3333 7633 
e-mail: info@pharmanovia.com 
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8.  NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
N.º Registo no INFARMED: XXXXXXX – Frasco – 1x10 ml  
N.º Registo no INFARMED: XXXXXXX – Frasco – 3x10 ml 
N.º Registo no INFARMED: XXXXXXX – Frasco – 10x10 ml  
 
 
9.  DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE  
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
<Data da primeira autorização: {DD mês AAAA}> 
 
<Data da última renovação: {DD mês AAAA}> 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 


