
TROPINOM® (tropicamida) INDICAÇÕES: Tropinom® é indicado como midriático e cicloplégico. 

CONTRAINDICAÇÕES: O produto é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos 

componentes da fórmula e em pacientes sob suspeita ou acometidos de glaucoma de ângulo fechado. 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Gerais: deve-se tomar cuidado quando a pressão intraocular é alta 

ou desconhecida e quando a câmara anterior é rasa. Os midriáticos e cicloplégicos devem ser usados com 

muita cautela em pessoas idosas, ou outras de qualquer idade, que tenham potencial para o aumento na 

pressão intraocular. Deve-se proceder a um exame do ângulo da câmara anterior a fim de evitar uma crise 

de glaucoma de ângulo fechado. Deve-se também comprimir o saco lacrimal por um minuto logo após a 

instilação para evitar uma absorção sistêmica excessiva. O cloreto de benzalcônio, conservante utilizado na 

formulação do produto, pode ser absorvido por lentes de contato gelatinosas. Portanto, o produto não deve 

ser administrado quando essas lentes estiverem sendo utilizadas. As lentes devem ser removidas antes da 

aplicação das gotas e só devem ser recolocadas 15 minutos depois. A ponta do gotejador não deve tocar os 

olhos do paciente ou qualquer outra superfície, para evitar contaminação. Enquanto estiver com a pupila 

dilatada o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois a sua habilidade e atenção podem 

estar prejudicadas e deve proteger os olhos da iluminação excessiva. Gravidez: não foram realizados 

estudos em humanos e animais. Amamentação: não foram documentados problemas em humanos. 

Pediatria: a susceptibilidade aumentada da tropicamida e fármacos similares (como a atropina) foi relatada 

em crianças, crianças pequenas e crianças com cabelos loiros, olhos azuis, síndrome de Down, paralisia 

espástica ou dano cerebral, portanto a tropicamida deve ser usada com muita cautela nesses pacientes. Este 

pode causar reações psicóticas, distúrbios comportamentais e colapso cardiorrespiratório, especialmente 

em crianças. Idosos: são mais suscetíveis aos efeitos da tropicamida e fármacos similares (como a atropina), 

levando ao aumento potencial de efeitos adversos sistêmicos; além disso, os pacientes idosos podem 

apresentar predisposição não diagnosticada a glaucoma de ângulo fechado, portanto a tropicamida deve ser 

usada com cautela nesses pacientes. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem 

orientação médica ou do cirurgião dentista. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: amantadina: 

aumento dos efeitos colaterais dos anticolinérgicos em geral; cisaprida: o uso concomitante com agente 

anticolinérgico pode reduzir a motilidade gastrintestinal induzida pela cisaprida; nitrofurantoína: aumento 

da biodisponibilidade de nitrofurantoína devido à diminuição da motilidade intestinal induzida pelos 

anticolinérgicos em geral. POSOLOGIA: Este medicamento só deve ser instilado por um profissional de 

saúde. Crianças: instilar 1 gota de Tropinom®. Se o paciente não for atendido nos 20-30 minutos decorridos 

da primeira instilação, deve ser instilada uma gota adicional, a fim de prolongar os efeitos cicloplégico e 

midriático. Adultos: instilar 1 ou 2 gotas de Tropinom®. Decorridos 5 minutos, instilar mais 1 ou 2 gotas. 

Se o paciente não for atendido nos 20-30 minutos decorridos da primeira instilação, deve ser instilada uma 

gota adicional, a fim de prolongar os efeitos cicloplégico e midriático. Deve-se comprimir o saco lacrimal 

por um minuto logo após a instilação para evitar uma absorção sistêmica excessiva. Os pacientes com íris 

fortemente pigmentada podem precisar de doses maiores. REAÇÕES ADVERSAS: Aumento da pressão 

intraocular. Reações psicóticas e distúrbios do comportamento, colapso cardiorrespiratório em crianças e 

em alguns adultos foram relatados com o uso de drogas desta classe. Outros sintomas como: ardor 

passageiro, boca seca, visão borrada, fotofobia com ou sem coloração corneana, taquicardia, cefaleia, 

estimulações parassimpáticas ou reações alérgicas também podem ocorrer. SOB PRESCRIÇÃO 

MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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