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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1.  NOME DO MEDICAMENTO 
 
Magnesona, 1500 mg/10 ml, solução oral 
 
 
2.  COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada ampola de 10 ml contém 1,5 g de Pidolato de magnésio 
 
Excipientes com efeito conhecido: 
Magnesona contém sacarose, sorbitol líquido, para-hidroxibenzoato de metilo, para-
hidroxibenzoato de propilo, corante E 110 amarelo-sol FCF. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3.  FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução límpida, de cor alaranjada, para administração oral apresentada em ampolas 
bebíveis. 
 
 
4.  INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1  Indicações terapêuticas 
 
Este medicamento está indicado para a prevenção e alívio de queixas sugestivas de falta 
de magnésio, tais como fraqueza, fadiga, irritabilidade, náuseas, cãibras e parestesias 
(formigueiros). 
Na ausência de melhoria ou agravamento dos sintomas ao fim de 15 dias, deverá ser 
consultado o médico. 
 
4.2.  Posologia e modo de administração 
 
Posologia: 
A dose recomendada é de 2 a 3 ampolas por dia. 
 
Populações especiais 
 
Doentes com insuficiência renal 
Magnesona está contraindicada em doentes com insuficiência renal grave (depuração da 
creatinina inferior a 30 ml/min) (ver secção 4.3). 
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Em doentes com insuficiência renal ligeira a moderada (depuração da creatinina entre 30 
– 89 ml/min), a dose administrada deve ser inferior, por exemplo metade, da  
normalmente recomendada. 
 
Idosos e doentes com insuficiência hepática 
Não é necessário qualquer ajuste posológico. 
 
População pediátrica 
Não é recomendada a utilização em crianças e adolescentes sem indicação e devido 
acompanhamento médico. 
 
Modo de administração 
 
As ampolas deverão ser tomadas de preferência à hora das principais refeições. 
Magnesona ampolas bebíveis destinam-se apenas a uso oral. 
A duração do tratamento deve ser de pelo menos 1 mês. 
 
4.3.  Contraindicações 
 
- Hipersensibilidade à substância ativa – pidolato de magnésio ou a qualquer um dos 
excipientes mencionados na secção 6.1. 
 
- Insuficiência renal grave (depuração da creatinina <30 ml/min). 
 
4.4.  Advertências e precauções especiais de utilização 
 
No caso de tratamento simultâneo com cálcio, recomenda-se intervalar as ingestões em 
pelo menos 3 horas. 
 
É desejável não tomar conjuntamente com produtos contendo leite e açúcar. 
 
Este medicamento contém 4 g de sorbitol por ampola. Quando administrado de acordo 
com a posologia recomendada, a ingestão diária de sorbitol é de  8 a 12 g, podendo 
causar efeito laxante moderado. 
 
No caso de dieta com baixo teor de açúcares) ou na diabetes deve ter-se em consideração 
que cada ampola contém 2,6 g dede sacarose. 
 
Os doentes com doenças hereditárias raras de intolerância à frutose, malabsorção de 
glucose-galactose ou insuficiência de sacarase-isomaltase não devem tomar este 
medicamento. 
 
Magnesona contém para-hidroxibenzoato de metilo, para-hidroxibenzoato de propilo e 
corante E 110 amarelo-sol FCF, os quais podem causar reações alérgicas. 
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4.5. Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Não deve tomar simultaneamente cálcio e magnésio (Magnesona) para evitar fenómenos 
de competição ao nível da absorção digestiva. No caso de tratamento simultâneo com 
cálcio, recomenda-se intervalar as ingestões em pelo menos 3 horas. 
 
Magnesona pode também diminuir a absorção das tetraciclinas, bisfosfonatos, 
quinolonas, azitromicina ou preparações de fluoreto de sódio. Espaçar a administração 
com Magnesona em 2 a 3 horas. 
 
Magnesona pode ainda interagir com os seguintes medicamentos: vitamina D, 
bloqueadores canais de cálcio, depressores do sistema nervoso central, eltrombopag, 
micofenolato de mofetil, agentes de bloqueio neuromuscular e suplementos de fosfatos. 
 
Quinidinas: esta associação é desaconselhada pelo aumento das taxas plasmáticas da 
quinidina e risco de sobredosagem (diminuição da excreção renal da quinidina por 
alcalinização da urina). 
 
4.6.  Fertilidade, gravidez e aleitamento: 
 
Gravidez 
A administração de magnésio durante a gravidez deve ser efetuada apenas sob prescrição 
médica. 
 
A Magnesona não deve ser utilizada em grávidas sem acompanhamento médico. 
 
Aleitamento 
O magnésio passa para o leite materno, portanto a sua utilização durante a amamentação 
deve ser evitada e conforme avaliação do médico. 
 
Fertilidade 
Apesar de não existir qualquer evidência de malformação ou fetotoxicidade por ingestão 
de magnésio durante a gravidez, a sua utilização só deve ser considerada caso seja 
necessária e de acordo com prescrição médica. 
 
4.7.  Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Os efeitos de Magnesona sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou 
desprezíveis. 
 
 
4.8.  Efeitos indesejáveis 
Em geral, o magnésio administrado por via oral é bem tolerado. A maioria dos efeitos 
indesejáveis descritos foram observados com a administração endovenosa de sais de 
magnésio, em parte devido aos níveis elevados de magnesemia que a mesma proporciona 
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(ver ponto 4.9). Tais situações são improváveis com a via oral, exceto nos doentes com 
compromisso da função renal (Ver 4.2 e 4.3).  
As reações adversas encontram-se listadas por classe de sistema de órgão e categorias de 
frequência segundo a MedDRA. As categorias de frequência definem-se usando a 
convenção seguinte:  
muito frequentes (≥1/10) 
frequentes (≥1/100 a <1/10) 
pouco frequentes (≥1/1.000 a <1/100) 
raros (≥1/10.000 a <1/1.000), muito raros (<1/10.000) 
desconhecida (não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis 
 
Doenças gastrointestinais 
Pouco frequentes: fezes moles ou diarreia, irritação gastrointestinal 
Desconhecida: náusea, vómitos 
 
Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos e doenças do sistema imunitário: 
Desconhecida: reações cutâneas do tipo alérgico (eritema, urticária, angioedema) 
 
Doenças do sistema nervoso: 
Desconhecida: foi reportado um caso de tonturas e desequilíbrio num doente a tomar 
Magnesona  
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
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 através de: 
 
INFARMED, I.P. 
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) 
Fax: + 351 21 798 73 97 
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
4.9.  Sobredosagem 
 
Sintomas: 
A intoxicação por sais de magnésio pode levar a um quadro clínico caracterizado por 
nauseas, vómitos, flushing, hipotensão, confusão, alterações neuro-musculares, arritmias, 
paragem cardiorrespiratória e anúria. 
 
Tratamento: 
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O tratamento passa pela administração de gluconato de cálcio, diurese forçada 
(hidratação por via e.v. e diuréticos) e se necessário no caso de insuficiência renal 
recorrer a hemodiálise ou a uma diálise peritoneal. 
 
 
5.  PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1  Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 11.3.2.1.2- – Nutrição. Vitaminas e sais minerais. Sais 
minerais. Cálcio magnésio e fósforo. Magnésio 
Código ATC: A12CC08 – Magnesium pilolate 
 
 
A fisiologia do magnésio:  
O magnésio é um catião essencialmente intracelular (31% encontra-se dentro das células, 
1% no espaço extracelular e 67% como elemento constituinte do osso) importante em 
múltiplos processos fisiológicos (por ex.: transmissão neuro-muscular, excitabilidade 
neuronal) e intervindo em numerosas reações enzimáticas. 
O valor de referência para a ingestão diária de magnésio é de aproximadamente 280 mg 
na mulher e de 350 mg no homem. 
Valores séricos inferiores a 0,7 mmol/l denotam uma carência em magnésio. No entanto, 
podem existir carências de magnésio com valores séricos normais. 
A carência em magnésio pode ser devida a uma ingestão insuficiente, acompanhar várias 
situações patológicas (por ex.: sindroma de má-absorção) ou ser secundária à 
administração de fármacos (ex.: furosemida). 
Dependendo do grau de carência de magnésio os sintomas e sinais acompanhantes podem 
incluir anorexia (falta de apetite), náuseas, letargia, fraqueza muscular, parestesias 
(formigueiros), alterações da atenção, confusão mental, cãibras, irritabilidade, alterações 
eletrocardiográficas, arritmias e alterações no metabolismo do cálcio. 
A carência em magnésio pode potenciar os efeitos cardíacos da deficiência em potássio e 
da intoxicação digitálica. 
 
5.2.  Propriedades farmacocinéticas 
 
O pidolato de Magnésio - (C5H6NO3)2Mg - é um sal de magnésio para administração 
por via oral. 
10 ml de uma solução oral contendo 1,5 g de pidolato de magnésio corresponde a 130 mg 
de magnésio elementar. 
Após ingestão a sua absorção máxima é ao nível do duodeno, sendo o magnésio 
absorvido principalmente no jejuno. No entanto a percentagem de magnésio absorvida é 
geralmente inferior a 50% do ingerido. 
Em casos de baixo conteúdo dietético ou carência estabelecida, pode contudo atingir 
valores superiores a 70 %. Nestes casos também a excreção renal de magnésio fica 
diminuída. 
A concentração sérica máxima é atingida entre os 60 e os 90 min. 
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A sua excreção é por via renal. 
 
5.3.  Dados de segurança pré-clínica 
 
Não há dados pré-clínicos adicionais que revelem riscos especiais para o ser humano. 
Também não há evidência, derivada do extenso uso e dos dados de Farmacovigilância 
pós-comercialização, de efeitos tóxicos ou malformativos para o feto. 
 
 
6.  INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1.  Lista dos excipientes 
 
Sacarose, sorbitol líquido, p-hidroxibenzoato de metilo, p-hidroxibenzoato de propilo, 
sacarina sódica, óleo essencial de tangerina, corante E110 amarelo-sol FCF, ácido 
piroglutâmico, e água purificada. 
 
6.2.  Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3.  Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4.  Precauções particulares de conservação 
 
Conservar na embalagem de origem para proteger da luz. 
Conservar a temperatura inferior a 25°C. 
 
6.5.  Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Recipiente de matéria plástica constituído por uma película PVC/PVDC/PE 
termomoldável de cor âmbar, transparente, selados por termocolagem e, posteriormente 
fechados por fusão depois do enchimento. São recipientes de dose única. 
Caixa com 10 ou 20 ampolas de 10 ml. 
 
6.6.  Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Para abrir: 
Torça o topo da ampola até partir. 
 
Preparação: 
Inverta a ampola apertando a meio conforme a imagem, misturando o conteúdo em meio 
copo de água. 
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Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as 
exigências locais. 
 
 
7.  TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Laboratórios Vitória, S.A. 
R. Elias Garcia, 28 
2700-327 Amadora 
 
Telef: 21 475 83 00 
 
Fax: 21 474 70 70 
 
 
8. NÚMEROS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
N.º de registo: 9543413 –10 ampolas de solução oral, 1500 mg/10 ml, âmpola 
PVC/PVDC/PE. 
N.º de registo: 9543405  –20 ampolas de solução oral, 1500 mg/10 ml, âmpola 
PVC/PVDC/PE. 
 
 
9.  DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 
DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
31 de Dezembro de 1981. 
 
 
10.  DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 


