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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR 
 
DORMIDINA 25 mg, Pó Efervescente  
Succinato de Doxilamina 
 
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente. 
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é 
necessário utilizar DORMIDINA com precaução para obter os devidos 
resultados. 
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico. 
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 7 dias, consulte o 
seu médico. 
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos 
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou 
farmacêutico. 
 
 
Neste folheto: 
1.O que é DORMIDINA e para que é utilizada 
2.Antes de tomar DORMIDINA 
3.Como tomar DORMIDINA 
4.Efeitos secundários possíveis 
5.Como conservar DORMIDINA 
6.Outras informações 
 
1.O QUE É DORMIDINA E PARA QUE É UTILIZADA 
 
DORMIDINA contém doxilamina, um antialérgico derivado da etanolamina, que 
possui também efeitos anticolinérgicos moderados e efeitos sedantes marcados. 
A doxilamina é eficaz na redução do tempo de inicio do sono assim como no 
aumento da duração do mesmo.  
 
DORMIDINA é utilizada na dificuldade temporária em adormecer. 
 
2.ANTES DE TOMAR DORMIDINA  
 
Não tome DORMIDINA: 
-se tem alergia (hipersensibilidade)  à doxilamina ou a qualquer outro 
componente de DORMIDINA. 
-se ingeriu álcool em excesso. 
-se tem  alguma destas  doenças: asma, glaucoma (aumento  da pressão  intra-
ocular),  enfisema, bronquite crónica, dificuldade em urinar, hipertrofia prostática, 
úlcera péptica estenosante, obstrução piloroduodenal e obstrução do colo 
vesical. 
-se está grávida. 
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-se está a amamentar. 
 
Tome especial cuidado com DORMIDINA: 
-se alguma vez teve uma reacção alérgica com um medicamento para a alergia 
pois há a possibilidade de também ter uma com  DORMIDINA. 
-se sofre de fenilcetonúria, este medicamento contém 14,03 mg de fenilalanina. 
-se está a fazer uma dieta com pouco ou nenhum sal. 
-se tem menos de 18 anos consulte o seu médico 
-se não puder evitar a ingestão de álcool. 
-se tem idade avançada pois os idosos são mais sensíveis ao aparecimento de 
reacções adversas. 
-se este medicamento lhe der sono durante o dia. 
 
Tomar DORMIDINA com outros medicamentos: 
DORMIDINA (Succinato de doxilamina) tem efeitos aditivos tanto com o álcool 
como com outros depressores do SNC (medicamentos para dormir, calmantes). 
Os inibidores da monoamino oxidase (IMAO) prolongam e intensificam os efeitos 
anticolinérgicos da doxilamina. 
Pode haver potenciação dos efeitos anticolinérgicos quando se administram 
simultaneamente doxilamina com medicamentos anticolinérgicos. 
Interacções com provas de diagnóstico: 
Pode interferir com provas cutâneas que utilizam alergenos. Recomenda-se 
interromper a administração no mínimo três dias antes da realização de tais 
provas. 
 
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado 
recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita 
médica. 
 
Ao tomar DORMIDINA com alimentos e bebidas: 
Não deve beber bebidas alcoólicas durante o tratamento.  
DORMIDINA deve ser tomada 30 minutos antes de deitar dissolvida em água. 
 
Gravidez e aleitamento 
DORMIDINA está contra-indicada durante a gravidez. 
 
DORMIDINA está contra-indicada durante a amamentação. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas: 
A doxilamina é utilizada para dar sono, assim pode diminuir as capacidades de 
atenção e de reacção, pelo que não se recomenda a condução ou utilização de 
maquinaria perigosa quando tomar este medicamento. 
 
Informações importantes sobre alguns componentes de DORMIDINA: 
Contém uma fonte de fenilalanina. Pode ser prejudicial em individuos com 
fenilcetonúria. Este medicamento contém 219,3 mg de sódio por saqueta . Esta 
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informação deve ser tida em consideração em doentes com ingestão controlada 
de sódio.  
 
3.COMO TOMAR DORMIDINA 
 
Tome DORMIDINA sempre de acordo com as indicações. Fale com o seu 
medico ou farmacêutico se tiver dúvidas.. A dose habitual é: 
Adultos (maiores de 18 anos): 1 saqueta dissolvida num copo de água 30 
minutos antes do deitar. 
Menores de 18 anos: não administrar a menores de 18 anos, salvo por indicação 
médica. 
Em todo o caso, os menores de 18 anos e os idosos, não devem tomar mais de 
uma saqueta por dia. 
 
Recomenda-se não administrar o produto por mais de 7 dias seguidos.  
 
Se tomar mais DORMIDINA do que deveria: 
A intoxicação pela doxilamina raramente coloca em risco a vida do doente. A 
recuperação em geral é completa em 24 - 48 horas. As reacções por 
sobredosagem podem variar desde depressão até estimulação do SNC, sendo 
os sinais mais comuns, ansiedade, excitação, sedação, delírio, convulsões, 
alucinações, outros sinais físicos que podem aparecer são, pupilas dilatadas, 
aumento da temperatura corporal. Também podem aparecer taquicardia e 
arritmias. Visto não haver um antídoto específico para a sobredosagem por anti-
histaminicos, o tratamento é sintomático e de manutenção, com a possibilidade 
de se utilizar: 
-indução do vómito. 
-lavagem gástrica 
-vasoconstritores para tratar a hipotensão. No entanto não se deve utilizar a 
epinefrina pois pode diminuir ainda mais a pressão arterial. 
 
Se alguma vez tomar mais saquetas que o recomendado ou uma criança 
acidentalmente as tomar contacte imediatamente o seu médico ou dirija-se ao 
Centro de Saúde mais próximo. 
 
Caso se tenha esquecido de tomar DORMIDINA: 
Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de 
tomar. 
 
Se parar de tomar DORMIDINA 
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu 
médico ou farmacêutico. 
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4.EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS 
 
Como todos os medicamentos, DORMIDINA pode causar efeitos secundários. 
No entanto estes não se manifestam em todas as pessoas. 
 
Os efeitos secundários em geral são leves e transitórios. Os mais característicos 
são: 
Frequentes : efeitos anticolinérgicos como secura de boca, prisão de ventre, 
visão nublada, retenção urinária, sonolência residual, hipersecreção bronquica, 
vertigens. 
Pouco frequentes: erupção exantemáticas, hipotensão ortostática, edema 
periférico, astenia, confusão, diplopia, zumbidos, náuseas, vómitos, diarreia. 
Raros: anemia hemolítica, trombocitopenia,  leucopenia, agranulocitose, 
tremores, convulsões, excitação paradoxal especialmente em crianças e idosos. 
 
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos 
secundários não mencionados neste folheto,  informe o seu médico  ou 
farmacêutico. 
 
5.COMO CONSERVAR DORMIDINA 
 
Não conservar a temperaturas acima de 25 ºC. 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças 
 
Não utilize DORMIDINA após o prazo de validade impresso na embalagem 
exterior. 
 
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo 
doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de 
que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente. 
 
6.OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Qual a composição de DORMIDINA 
 
A substância activa de DORMIDINA é o succinato de doxilamina, 25mg.  
Os outros componentes são: aspartame, essência de limão, polietilenoglicol 
8000, amarelo de quinoleina (E104), ácido tartárico e bicarbonato de sódio 
 
Qual o aspecto de DORMIDINA e conteúdo da embalagem 
 
Cada caixa de DORMIDINA contém 10 saquetas de pó efervescente.  
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado  
ESTEVE FARMA, Lda 
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Av. do Forte 3, Edifício Suécia II, Piso 4 A 
2794-044 CARNAXIDE 
Portugal 
Tel: 214246010 
Fax: 214175974 
E-mail 
 
Fabricante 
Laboratorios Dr. Esteve, S.A. 
(Fab. Martonelles) 
San Marti s/n – Polígono Industrial 
 Martorelles 
08107 Barcelona 
Espanha 
Tel: 0034934466000 
Fax: 0034935705970 
E- mail: 
 
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o titular 
da autorização de introdução no mercado. 
 
Este folheto foi aprovado pela última vez em  
 
 
 
 


