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Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição 

Grupo Terapêutico Indicação Terapêutica Observações 
Alguns Exemplos de Medicamentos Isentos de 
Prescrição* 

Antiacneicos tópicos e 
adstringentes 

Acne, acne vulgar, rosácea, espinhas. Restrição: retinoides 
Isotrex® gel, Clindoxyl® gel, Epiduo® gel, Deep Clean® 
adstringente, Clean & Claer Limpeza Profunda® 
adstringente. 

Antiácidos, Antieméticos e 
Enzimas Digestivas 

Acidez estomacal, dor de estômago, dispepsia, enjoo, náusea, vômito, epigastralgia, má digestão, queimação, pirose, 
esofagite péptica, distensão abdominal, cinetose, hérnia de hiato, azia, desconforto eupéptico. 

Restrições: metoclopramida, 
bromoprida, mebeverina e 
inibidores da bomba de prótons. 

Buscopan®, Sonrisal®, Eparema®, Sal de Frutas Eno®, 
Alka-Seltzer®. 

Antibacterianos tópicos Infecções bacterianas da pele. Permitidos: bacitracina e neomicina Neomicina + bacitracina. 

Antidiarreicos Diarreia, disenteria. 
Restrições: loperamida infantil e 
opiáceos. 

Floratyl®. 

Antiespasmódicos Cólica, cólica menstrual, dismenorreia, desconforto pré-menstrual, cólica biliar/renal/intestinal. Restrição: mebeverina Buscopan Composto®, Buscofen®. 

Antihistamínicos e 
Antiseborreicos 

Alergia, coceira, prurido, coriza, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, ardência, ardor, conjuntivite alérgica, 
prurido senil, prurido nasal, prurido ocular alérgico, febre do feno, dermatite atópica, eczemas, caspa, dermatite 
seborreica e oleosidade. 

Restrições: adrenérgicos, corticoides 
(exceto hidrocortisona de uso 
tópico). 

Claritin®, Coristina D®, Polaramine®, Arcolan® shampoo, 

Antissépticos orais, 
Antissépticos buco-faríngeos 

Aftas, dor de garganta, profilaxia das cáries.  Periogard®, Listerine®, Benalet®, Vick®. 

Antissépticos nasais, 
Fluidificantes nasais, 
Umectantes nasais 

Assepsia nasal, coriza e ressecamento da mucosa nasal.  Rinossoro®. 

Antissépticos oculares Assepsia ocular. 
Restrições: adrenérgicos, (exceto 
nafazolina com concentração < 
0,1%), corticoides. 

Lacrima® Plus. 

Antissépticos da pele e mucosas 
Assaduras, dermatite de fraldas, dermatite de contato, dermatite amoniacal, intertrigo mamário/ perianal/ 
interdigital/ axilar, odores dos pés e axilas. 

 Hipoglós®, Dersani®. 

Antissépticos urinários Dor/ardor/desconforto para urinar.  Sepurin®, Cystex®. 

Antissépticos vaginais tópicos Higiene íntima, desodorizante.  Dermacid®, Lucretin®, Intimus®, Eucerin®. 

Aminoácidos, Vitaminas, 
Minerais 

Uso pós-cirúrgico/cicatrizante, auxiliar nas anemias carenciais, suplementação de dietas restritivas e inadequadas, 
doenças crônicas/convalescença, suplementação para idosos, períodos de crescimento acelerado, gestação e 
aleitamento, recém-nascidos, lactentes e crianças em fase de crescimento, prevenção do raquitismo, 
prevenção/tratamento auxiliar na desmineralização óssea pré e pós-menopausa, antioxidante, prevenção de cegueira 
noturna/xeroftalmia e auxiliar do sistema imunológico. 

 Centrum®, Pharmaton®. 

Anti-inflamatórios 

Lombalgia, mialgia, torcicolo, dor articular, artralgia, inflamação da garganta, dor muscular, dor na perna, dor 
varicosa, contusão, hematomas, entorses, tendinites, cotovelo de tenista, lumbago, dor pós-traumática, dor ciática, 
bursite, distensões, flebites superficiais, inflamações varicosas, quadros dolorosos da coluna vertebral, lesões leves 
oriundas da prática esportiva. 

Permitidos: naproxeno, ibuprofeno, 
cetoprofeno. Tópicos não 
esteroidais. 

Flanax®, Alivium®, Advil®, Profenid®. 

Antiflebites 
Dor nas pernas, dor varicosa, sintomas de varizes, dores das pernas relacionadas a varizes, dores após escleroterapia 
venosa. 

 Hirudoid®, Trombofob® gel, Reparil® gel. 

Antifiséticos, Antiflatulentos, 
Carminativos 

Eructação, flatulência, empachamento, estufamento, aerofagia pós-operatória, gases, meteorismo.  Luftal®, Flatex®, 

Antifúngicos, Antimicóticos 

Micoses de pele, frieira, micoses de unha, pano branco, infecções fúngicas das unhas, onicomicoses, dermatomicoses, 
pitiríase versicolor, tínea das mãos, tínea dos pés, pé de atleta, tínea do corpo, micose de praia, tínea da virilha, 
candidíase cutânea, monilíase cutânea, dermatite seborreica, dermatomicoses superficiais, vulvovaginites, dermatite 
perianal, balanopostite, candidíase vaginal, candidíase oral. 

Permitidos: tópicos Vodol®, Nisoral® creme, Canditrat®. 

Antihemorroidários Sintomas de hemorroidas. Permitidos: tópicos. Proctyl®. 

Antiparasitários orais, 
Antihelmínticos 

Verminoses. Permitidos: mebendazol, levamizol. Pantelmin®, Ascaridil®. 

Antiparasitários tópicos, 
Escabicidas, Ectoparasiticidas 

Piolhos, sarna, escabiose, carrapatos, pediculose, lêndea.  Escabin®, Deltacid®, Deltaplus®. 

Antitabágicos Alívio dos sintomas decorrente do abandono do hábito de fumar, alívio dos sintomas da síndrome de abstinência. Restrição: bupropiona. Niquitin®. Nicorette®. 

Analgésicos, Antitérmicos, 
Antipiréticos 

Dor, dor de dente, dor de cabeça, dor abdominal e pélvica, enxaqueca, sintomas da gripe, sintomas de resfriado, 
febre, cefaleia, dores reumáticas, nevralgias, lombalgia, mialgia, torcicolo, dor articular, artralgia, inflamação da 
garganta, dor muscular, contusão, hematomas, entorses, tendinites, cotovelo de tenista, lumbago, dor pós-
traumática, dor ciática, bursite, distensões. 

Permitidos: analgésicos (exceto 
narcóticos). 

Novalgina®, Tylenol®, Sonridor®, Pratium®, Vicky Pirena®, 
Dorflex®, Neosaldina®, Caflisador®. 

Ceratolíticos Descamação, esfoliação da pele, calos, verrugas, verruga plantar, verruga vulgar.  Verrux®, Duofilm®. 

Cicatrizantes Feridas, escaras, fissuras de pele e mucosas, rachaduras.  Hipoglós®, Dersani®, Bepantol®, Asseptcare®. 

Colagogos, Coleréticos Distúrbios digestivos, distúrbios hepáticos.  Eparema®. 

Descongestionantes nasais 
tópicos 

Congestão nasal, obstrução nasal, nariz entupido. Restrições: vasoconstritores. Fluimucil®. 

Descongestionantes nasais 
sistêmicos 

Congestão nasal, obstrução nasal, nariz entupido. Permitido: fenilefrina. Nasoliv®, Naldecon®, Resfedryl®, Resfenol®. 

Emolientes e lubrificantes 
cutâneos e de mucosas 

Hidratante, dermatoses hiperqueratóticas, dermatoses secas, pele seca e áspera, ictiose vulgar, hiperqueratose 
palmar e plantar, ressecamento da pele, substituto artificial da saliva, saliva artificial para tratamento da xerostomia. 

 Glicerina, ureia e óleos vegetais. 

Emolientes, lubrificantes e 
adstringentes oculares 

Secura nos olhos, ausência de lacrimejamento, irritação ocular.  Lacrima® Plus. 

Expectorantes, balsâmicos, 
mucolíticos, sedativos da tosse 

Tosse, tosse seca, tosse produtiva, tosse irritativa, tosse com catarro, mucofluidificante.  
Transpulmin®, Mucofan®, Mucosolvan®, Bulmel Guaco®. 

Laxantes, Catárticos Prisão de ventre, obstipação intestinal, constipação intestinal, intestino preso.  Lacto-Purga®, Ducolax®, Munvilax®, Lactulona®. 

Reidratante oral Hidratação oral, reidratação oral.  Floralyte®. 

Relaxantes musculares Torcicolo, contratura muscular, dor muscular, lumbago, entorses.  Dorflex®, Emplastro Salonpas®. 

Rubefacientes Vermelhidão, rubor.  
Salicilato de metila presente no Gelol®, Salonpas®, entre 
outros. 

Tônicos orais Estimulante do apetite, astenia.  Biotônico Fontoura®. 
* Os exemplos de medicamentos isentos de prescrição se basearam no medicamento referência ou nas marcas mais populares aos consumidores.  
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