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Pilocarpina HCl  
Miótico / Tratamento do Glaucoma  
 
CAS: 54-71-7 
Fórmula molecular: C11H16N2O2.HCl 
Fator de correção: não é necessário.  
Fator de equivalência: 1,0 
USO HUMANO  
 
A Pilocarpina é um parassimpaticomimético que estimula de forma direta os receptores colinérgicos. Produz a 
contração do músculo do esfíncter da íris, que origina a constrição do músculo pupilar (miose), constrição do 
músculo ciliar (que ocasiona aumento da acomodação) e uma redução da pressão intraocular associada com 
diminuição da resistência ao fluxo de saída do humor aquoso. Também pode inibir a secreção do humor aquoso. No 
glaucoma de ângulo aberto, aparentemente, abre os espaços intertrabeculares e facilita o fluxo do humor aquoso. 
No glaucoma de ângulo fechado, a constrição da pupila atrai a íris, afastando-a das trabéculas; assim, alivia o 
bloqueio da malha trabecular. Na miose, o início da ação é evidenciado num período de 10 a 30 minutos, com uma 
duração ao redor de 4 a 8 horas. 

 
Propriedades 
 Tratamento do Glaucoma 

 
 

Mecanismo de ação  
Estimula os receptores colinérgicos, produzindo contração do esfíncter da íris causando miose. Causa também 
constrição do músculo ciliar e redução da pressão intraocular.  
Início de ação: 10 a 30 minutos.  
 
 

Concentração usual  
Via tópica: para glaucoma de ângulo agudo, instilar frequentemente (cada 15 minutos) 2 a 3 gotas; para preparação 
pré-operatória: instilar solução a 2% 2 ou 3 vezes durante a hora antes da cirurgia; pra outras indicações: em geral, 
instilar 2 a 3 gotas nos olhos afetados de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas. 
Gel oftálmico: aplicar de forma tópica na conjuntiva, 1,5cm do gel a 4%, 1 vez ao dia, ao deitar-se. 

 
 
Indicações e aplicações  
Indução da miose pós-operatória ou de miose após oftalmoscopia, tratamento do glaucoma de ângulo aberto ou 
agudo, tratamento de glaucoma de ângulo agudo durante ou após a iridectomia e tratamento de glaucoma 
secundário.  
 
 

Contraindicações e informações de segurança 
Hipersensibilidade a pilocarpina e em casos de iridociclite.  
Interromper o uso em caso de sensibilidade ou irritação. Orientar não dirigir ou operar máquinas.  
Avaliar risco/benefício nos casos de: irite aguda, descolamento de retina, abrasão de córnea, vagotonia marcante, 
asma brônquica, condições gastrintestinais espásticas, obstrução do trato urinário, úlcera péptica, bradicardia 
severa, hipo ou hipertensão, hipertireoidismo, insuficiência cardíaca aguda, infarto do miocárdio recente, epilepsia, 
instabilidade vasomotora marcante, parkinsonismo.  
 
 

Reações adversas 
Pungência e irritação local, espasmo ciliar, miose, diminuição da visão noturna, visão borrada, cefaléia.  
 
 

Interações medicamentosas 
Alcalóides oftálmicos da beladona ou ciclopentolato podem interferir com sua ação antiglaucomatosa; Carbacol e 
ecotiopato: pode causar efeitos aditivos com esses fármacos.  
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Recomendações farmacotécnicas  
Não é necessário aplicar fator de correção.  
Fator de equivalência: 1,0 
Pilocarpina HCl é mais estável em pH ácido que em pH alcalino. O pH de máxima estabilidade está próximo a 5,0.  
Embalagem recomendada: frasco de vidro ou PET âmbar.  
Temperatura de armazenamento recomendada: sob refrigeração.  
Estabilidade aproximada: 60 dias. 
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