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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Magnoral 1028,4 mg/10 ml solução oral 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada ampola de 10 ml contém 1028,4 mg de cloreto de magnésio hexahidratado 
(equivalente a 123,0 mg de magnésio). 
 
Excipientes com efeito conhecido: 
Sorbitol (solução 70%) (E420) - 5.000 mg/10 ml 
Para-hidroxibenzoato de metilo sódico (E219) - 20,32 mg/10 ml 
Para-hidroxibenzoato de propilo sódico (E217) - 2,26 mg/10 ml 
Vermelho ponceau 4R (E124) - 1,75 mg/10 ml  
Etanol 96% - 200 mg/10 ml 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução oral. 
 
Líquido límpido de cor vermelha. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Magnoral deve ser tomado para prevenção e alívio de queixas sugestivas de falta de 
magnésio, tais como fraqueza, fadiga, irritabilidade, náuseas, cãibras e parestesias 
(formigueiros). 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Posologia 
 
Adultos: 2 a 3 ampolas por dia, às refeições. Uma dose diária de 3 ampolas de 
Magnoral corresponde a 98 % da dose diária recomendada de magnésio. 
 
População pediátrica: 
Magnoral pode ser utilizado na população pediátrica de acordo com indicação 
médica. 
 
Doentes com insuficiência renal: Magnoral não deve ser tomado por doentes com 
insuficiência renal grave (depuração da creatinina inferior a 30 ml/min). 
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Por precaução, em indivíduos com insuficiência renal ligeira a moderada (depuração 
da creatinina entre 30 ml/min e 89 ml/min), a dose administrada deve ser inferior à 
normalmente recomendada. Nestes casos, recomenda-se a administração de 1 
ampola por dia e eventual monitorização da magnesemia. 
 
Modo de administração 
 
Este medicamento destina-se apenas para uso oral. 
 
Magnoral deverá ser tomado às refeições, diretamente ou após diluição do conteúdo 
de uma ampola num pouco de líquido (água, chá ou sumo de fruta). As ampolas são 
de plástico, com abertura fácil, dobrando pelo vinco. 
 
Magnoral deve ser tomado diariamente por um período de pelo menos 1 mês. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados 
na secção 6.1. 
 
Insuficiência renal grave com valores de depuração da creatinina inferiores a 30 
ml/min. 
 
Hipermagnesemia. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Magnoral não deve ser tomado por doentes com insuficiência renal grave porque 
pode causar aumento dos níveis de magnésio, com eventual toxicidade. 
 
Este medicamento contém 2,4% (v/v) de etanol (álcool) ou seja, até 192 mg por 
dose (1 ampola), equivalente a cerca de 5 ml de cerveja ou aproximadamente 2 ml 
de vinho. Por tal facto, deve ser dada especial atenção aos efeitos prejudiciais em 
indivíduos que sofrem de alcoolismo. Este teor em álcool deverá também ser tido em 
consideração quando utilizado em mulheres grávidas ou a amamentar, crianças e 
grupos de alto risco tais como doentes com doença hepática ou epilepsia. 
 
Este medicamento contém sorbitol (E420). Doentes com problemas hereditários 
raros de intolerância à frutose não devem tomar este medicamento. 
 
Este medicamento contém para-hidroxibenzoato de propilo sódico (E217) e para- 
-hidroxibenzoato de metilo sódico (E219) que podem causar reações alérgicas 
(possivelmente retardadas). 
 
Este medicamento contém o corante vermelho de ponceau 4R (E124) que pode 
causar reações alérgicas. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Para evitar a diminuição da absorção de bifosfonatos, antibióticos (aminoglicosidos, 
tetraciclinas, quinolonas e azitromicina) e preparações à base de fosfatos ou ferro, 
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Magnoral deve ser administrado com pelo menos 3 a 4 horas de intervalo em relação 
à administração destes medicamentos. 
 
A administração concomitante de sais de magnésio e sucralfato pode reduzir a sua 
efetividade na úlcera, pelo que a toma entre os dois medicamentos deve ser 
espaçada de 30 minutos. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez: 
Estudos de administração de magnésio em mulheres grávidas não revelam quaisquer 
efeitos indesejáveis do magnésio sobre a gravidez ou o estado de saúde do 
feto/recém-nascido. 
 
Amamentação: 
Embora passe ao leite materno, a administração oral de magnésio na mulher a 
amamentar é segura para o lactente. 
 
Magnoral pode ser utilizado durante a gravidez e a amamentação de acordo com 
indicação médica 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
Os efeitos de Magnoral sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos 
ou desprezáveis. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Não são conhecidos efeitos indesejáveis provocados pelo uso de Magnoral. Poderão 
ocorrer eventualmente ligeiras perturbações digestivas (fezes moles ou diarreia). 
 
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 diretamente ao INFARMED, I.P.: 
 
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 
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Em doentes com função renal normal, não são esperados efeitos tóxicos com a 
administração oral de magnésio. Até à data não foram relatados quaisquer casos de 
sobredosagem com Magnoral. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 11.3.2.1.2 - Nutrição e metabolismo. Vitaminas e sais 
minerais. Sais minerais. Cálcio, magnésio e fósforo. Magnésio, código ATC: 
A12CC01. 
 
O organismo de um indivíduo adulto contém 21 a 28 g, ou aproximadamente 2.000 
mEq, de magnésio. Este é o quarto catião mais abundante do organismo e o segundo 
mais abundante no fluido intracelular. 
 
O magnésio está envolvido em quase todos os sistemas fisiológicos. Trata-se de um 
eletrólito fisiológico essencial para a atividade de um certo número de enzimas e tem 
um papel importante na transmissão nervosa e na excitabilidade muscular.  
 
A carência em magnésio provoca alterações neuromusculares, tais como fraqueza 
muscular, cãibras, fadiga e cansaço. No decurso de alguns meses, num regime 
deficiente em magnésio, o indivíduo pode ainda revelar alterações psíquicas tais 
como ansiedade, nervosismo, irritabilidade ou insónia. 
 
Uma deficiência em magnésio pode surgir em situações onde são previsíveis 
necessidades aumentadas de magnésio (gravidez, aleitamento e puberdade) e em 
situações de carência de magnésio devidas a malnutrição. A administração de sais de 
magnésio permite a prevenção e tratamento de uma deficiência em magnésio 
através da repleção dos níveis do mesmo. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
 
Após administração oral, aproximadamente um terço a metade do magnésio é 
absorvido a partir do intestino delgado. A absorção inicia-se geralmente uma hora 
após a ingestão e continua a um ritmo estável durante mais duas a oito horas. 
 
Distribuição e biotransformação 
 
No homem, o magnésio distribui-se principalmente pelo osso (53%), 
compartimentos intracelulares do músculo (27%) e tecidos moles (19%). Menos de 
1% do magnésio encontra-se no plasma e eritrócitos.  
 
O conteúdo do plasma em magnésio varia de 1,5 mEq/ml a 1,9 mEq/ml, e o dos 
eritrócitos é cerca de três vezes superior (varia de 4,4 mEq/ml a 6,0 mEq/ml). Do 
tecido não ósseo, são o fígado e o tecido muscular estriado que contêm a 
concentração mais elevada (varia de 15 mEq/kg a 20 mEq/kg). 
 
Eliminação 
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Os sais de magnésio, administrados por via oral, são eliminados na urina (fração 
absorvida) e nas fezes (fração não absorvida). 
 
Doentes com função renal diminuída 
 
Como a fração absorvida é excretada principalmente na urina, o magnésio não deve 
ser utilizado por doentes com insuficiência renal grave (depuração de creatinina < 30 
ml/min), devido ao perigo de intoxicação por magnésio. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo 
estudos convencionais de farmacologia de segurança, toxicidade de dose repetida, 
genotoxicidade, potencial carcinogénico, toxicidade reprodutiva e desenvolvimento. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Sacarina sódica, 
Para-hidroxibenzoato de metilo sódico (E219), 
Para-hidroxibenzoato de propilo sódico (E217), 
Vermelho de ponceau 4R (E124), 
Ácido cítrico mono-hidratado, 
Aroma de morango, 
Etanol 96%, 
Neohesperidina, 
Sorbitol (solução 70%) (E420), 
Água purificada. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar a temperatura inferior a 25ºC.  
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Ampolas de PVC (complexo triplex) de cor âmbar contendo 10 ml de solução oral. 
Cada embalagem contém 20 ampolas. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação 
 
Não existem requisitos especiais para a eliminação. 
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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 
 
LABORATÓRIO MEDINFAR - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A. 
Rua Manuel Ribeiro de Pavia, 1 - 1º 
Venda Nova, 2700-547 Amadora 
Portugal 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
N.º de Registo: 9660910 - 20 ampolas de 10 ml de solução oral, 1028.4 mg/10 ml, 
ampola de PVC de cor âmbar. 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 15 de maio de 1985 
Data da última renovação: 12 de julho de 2005 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 
 


