
Aplicativo Micromedex Free Drug Reference 

 

Busque informações sobre medicamentos pelo nome ou pela classe do medicamento: 

 

 

 

 

 

 

 



Seções do aplicativo  

Dosing and Indications 

 Adult Dosing: dosagem para adultos, separadas por indicação clínica 

 Pediatric Dosing: dosagem pediátrica, separadas por indicação clínica 

 Dose Adjustments: ajustes de dose (renal, hepático, geriátrico, hemodiálise, 

uso concomitante, genético, comorbidade, etc) 

 Indications:  

o FDA-labeled Indications: indicações aprovadas pela FDA 

o Non-FDA Labeled Indications: indicações não aprovadas pela FDA 

(uso off-label) 

Black Box Warning: alerta de caixa preta –alerta para uma injúria relacionada ao 

medicamento que pode ser severa ou levar à morte 

Contraindications/Warnings 

 Contraindications: contraindicações ao uso 

 Precautions: precauções especiais, separadas por sistemas orgânicos 

(cardiovascular, imunológico, endócrino, respiratório, etc), relacionadas ao uso 

do medicamento, como interações com doenças, uso em populações especiais, 

etc 

 Pregnancy Category: categoria de risco de uso na gravidez (FDA e Australia) 

 Breast Feeding: categoria de risco de uso na lactação (AAP, WHO e 

Micromedex) 

Drug Interactions: interações medicamentosas, separadas por Severidade e 

Comprovação (Theoretical (teórica), Probable (provável), Established (estabelecida)) 

 Contraindicated: contraindicada - Os medicamentos são contraindicados para 

uso concomitante 

 Major: maior ou importante - A interação pode representar perigo à vida e/ou 

requerer intervenção médica para diminuir ou evitar efeitos adversos graves 

 Moderate: moderada - A interação pode resultar em exacerbação do problema 

de saúde do paciente e/ou requerer uma alteração no tratamento.  

 Minor: menor ou secundária - A interação resultaria em efeitos clínicos limitados. 

As manifestações podem incluir um aumento na frequência ou gravidade dos 

efeitos colaterais, mas geralmente não requerem uma alteração importante no 

tratamento. 

Adverse Effects: efeitos adversos, separados por sistemas orgânicos (gastrointestinal, 

neurológico, dermatológico, etc) e incidências 

 Common: comuns 

 Serious: graves 

Drug Name Info 

 US Trade Names: nomes de marca nos EUA 

 Class: classe do medicamento 

 Regulatory Status: status regulatório para prescrição nos EUA (isento de 

prescrição (OTC), prescrição (RX), controlado, etc) 

 Generic Availability: disponibilidade do genérico nos EUA 



Mechanism of Action: mecanismo de ação 

Pharmacokinetics: parâmetros farmacocinéticos 

 Absorption: absorção 

 Distribution: distribuição 

 Metabolism: metabolismo 

 Excretion: excreção 

 Elimination Half Life: meia-vida de eliminação 

Administration: administração - informações para administração do medicamento (via 

sonda, intramuscular, retal, etc) 

Monitoring: monitoramento – exames, sinais e sintomas para acompanhamento 

terapêutico 

How Supplied: formas farmacêuticas disponíveis nos EUA 

Toxicology: toxicologia 

 Clinical Effects: efeitos clínicos da intoxicação pelo medicamento 

 Treatment: tratamento da intoxicação pelo medicamento 

 Range of Toxicity: range de toxicidade e doses tóxicas 

Clinical Teaching:  informações sucintas para educação ao paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


