
Noções básicas de cálculos 
 de medicamentos 

 



Fórmula básica 
 
Fórmula básica para calcular dosagem de 
drogas 
 
                           Dd x V =Qp 
                           Dt 
 
-Dd: dose desejada; Dt: dose que tenho; V: 
veículo ou apresentação da droga; Qp: 
quantidade calculada para o paciente 



Ex: Administrar ceclor 0,5 g v.o. a cada 12 h 
 
Apresentação: comp. 250 mg 

0,5 g= 500 mg 
500 mg x 1 cápsula= 2 cápsulas/ dose 
250 mg  

Obs: cefalosporina de 2a geração 



Ex: Administrar Amoxil 100 mg vo a cada 6 h 
Apresentação: 250 mg/5ml (volume total 80 ml) 

100 mg x 5 ml= 2 ml/ tomada 
250 mg  

Quantos frascos eu precisaria para fazer um 
tratamento 14 dias? 
R: 2 ml x 4= 8 ml x 14 d=  112ml 
1 frasco tem 80ml= 2 frascos 

Obs: Penicilina de amplo espectro 



Vamos Calcular? 

Administrar ampicilina 50 mg/kg/dia 
(dividido em 4 tomadas) para uma 
criança com 15 Kg. 
Quantos mL devo dar para esta 
criança? 

50mg---- 1Kg 
  X ------ 15 g 
X= 750 mg/4= 187,5 mg/tomada 

187,5  X   5 ml=  3,75 mL 
250 



2- Administrar Ceclor 20 mg/kg/dia a cada 8 h em uma 
criança com peso de 14 kg 
Apresentação: 125 mg/5 ml (volume total 150 ml) 

20 mg---1 kg 
   x-------14 kg  
x= 280 mg  3 =93 mg 

     Fórmula 
 93_ x 5 ml= 3,7 ml 
125 

Resp. 3,7 ml/tomada 



 Reconstituição de drogas (pó) 
- Cefazolina (Ancef/ Kefazol) 500mg IM/EV 

Apresentação: 1 g 
Diluir em 2,5 ml de água destilada- 3ml 
1g/3ml 

-  

Obs: Cefalosporina de 1a geração 



Problemas práticos 
 
- Administrar Cefazolina (Kefazol) 500 mg IM 
 
Apresentação: 1000 mg/3 ml (após diluição) 
                      ou 330 mg/ 1 ml 

Fórmula:  500 mg_ x  3 ml = 1,5 ml  
                  1000 mg 

Cefazolina- cefalosporina de 1 geração 



Administrar Ceftriaxona  50 
mg/kg/dia (IM) em  uma criança 
com peso- 15 Kg com quadro de 
celulite.  
 
Apresentação = 1g 

50 mg----1 Kg 
X-------- 15Kg 
X= 750 mg ou 0,75g 

0,75 g X  3ml= 2,25 mL 
 1g 



 Reconstituição de drogas (pó) 
Ex: Administar Penicilina G (cristalina) 250.000 U, 
EV  
Lembrete: o pó da droga ocupa espaço   volume 
Apresentação da droga: 5.000.000 U 
Diluição de 3, 8 ou 18 ml 
 
Ex: diluir em 8 ml (vol. final= 10 ml) 
Fórmula:     250.000      x  10 ml= 0,5 ml 
                     5.000.000 
Obs: Retirar 0,5 ml e rediluir em soro (20 ml) 



  1 ml= 20 gt ou 60 gt 
  1 gt= 3 gt 
  10 %= 10 g em 100 ml 
0bs: usar equipo de microgotas p/ crianças e vol < 100 
ml 
                             Fórmula básica: 
                                 ng= Vt 
                                        3T 
 
    ng- número de gt/min 
    Vt- volume total (ml) 
    T - tempo (h) 

Medidas utilizadas por via EV 



 

1. Quero administrar 500 ml de SF 0,9 %  durante 
um período de 24 h. Qual o gotejamento ideal?  

             
                 ng=  500 ml   = 7 gt/min  
                          3 x 24 h 

 

Problemas práticos 



2. Administrar 100 ml de SF 0,9 %  com um 
gotejamento de 15 gt/min. Qual o tempo 
necessário? 

Lembrete: 15 gt/min = 5 gt/min 

 

    5 = 100 ml   T= 100 ml = 6,6 h (6 h 36 min) 
            3 x T             15 



3. Administrar 250ml de RL durante 250 minutos. 
Qual o gotejamento ideal? 

1 h---60 min 

 x----250 min  x= 4,17 h 

 

                ng=  250 ml   = 20 gt/min 
                          3 x 4,17 



  Transformar peso em volume 
 

 1 %- 1 g-------100 ml 
 1 g de soluto em 100 ml de solvente 
 volume em ml (representado em g) =  
X % 
      Dica: X % = X . 10 mg/ml 
 
      Ex: 50 %        50 . 10= 500 mg/ml  
(0,5 g/ml) 
      Ex: 500 mg/ml= 500 ÷ 10 = 50 % 
 
 



Problemas práticos 
 

1. Quantos g de glicose são necessários para preparar 
1000 ml de SF e deixar uma solução a 5 % (GF) 
Apresentação: 1 amp a 50 % (vol 10 ml) 
 
5 g-----100 ml                    50 g-----100 ml 
x-----1000 ml                       x-------10 ml 
   x= 50 g                             x= 5 g/10 ml (0,5 g/ml) 
               1 amp-------5 g 
                   x--------- 50g    x= 10 amp- gli 50% 
 
Quanto devo colocar em cada soro de 500 ml? 
               1000ml= 2 frascos de soro de 500 ml 
              5 ampolas em cada 500 ml= 10 ampolas / 2 frascos 



2. Preparar 12 g de  sulfato de Magnésio em  
SG 5% 
 
Apresentação: Sulfato 50% (vol. 10ml) 
 
                      50 g----100 ml 
                        x-------1 ml  
                          x= 0,5 g/ml ou 5g/10 ml (1 ampola) 
 
                     0,5 g-------1 ml 
                      12 g-------x 
                          x= 24 ml      2 amp+4 ml 
 
              Obs: diluir em 100 ml de SG 5 % 



3. Transformar o SG 5% em SG 10% 
Apresentação: glicose 25 % (10ml) 
 
Ampola: 25 g-----100 ml 
                  x------   10 ml      x= 2,5 g/10ml (0,25g/ml) 
SG 10 %: 10 g-----100 ml 
                   x-------500 ml         x= 50 g 
SG 5 %: 5 g-----100 ml 
                 x----- 500 ml             x= 25 g 
             Solução SG10 % = 50g de glicose  
             Solução SG 5% = 25g de glicose 
              50 g-25 g= falta 25g 
             1amp-----2,5 g 
              x--------- 25 g   x= 10 ampolas 



Dosagem para Crianças (DC) 

•  Regra de Young: 
Idade da criança(IC)  X dose média para adulto= D.C 
       IC + 12 
 
Ex: Determinar a dose de fenobarbital para uma criança 

de 4 anos (dose adulto= 30 mg) 
       4     X    30 mg = 7,5 mg 
      4+12 
 



Dosagem para Crianças (DC) 

•  Regra de Clark: 
Peso da criança (PC)  X dose média para adulto= D.C 
       70 
 
Ex: Determinar a dose de cortisona para um lactente de 

14 Kg (dose adulto= 100 mg) 
      14     X    100 mg = 20 mg 
      70 
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