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Reações adversas
Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis tais como sonolência, cefaléia, calafrios, astenia e
distúrbios da acomodação visual.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.

bromoprida

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Ação esperada do medicamento
A bromoprida é um medicamento que normaliza os movimentos alterados do estômago e dos intestinos e, dessa
forma, alivia os sintomas decorrentes desses distúrbios. A
ação se inicia de 1 a 2 horas após administração por via oral.
Cuidados de armazenamento
Solução oral: o medicamento deve ser armazenado na
embalagem original até sua total utilização. Conservar em
temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e
umidade.
Gotas pediátricas: o medicamento deve ser armazenado na
embalagem original até sua total utilização. Conservar em
temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz.
Prazo de validade
Desde que respeitados os cuidados de armazenamento, o
medicamento apresenta uma validade de 24 meses a contar da data de sua fabricação. Não devem ser utilizados
medicamentos fora do prazo de validade, pois podem trazer
prejuízos à saúde.
Gravidez e lactação
Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do
tratamento ou após seu término. Informar ao médico se está
amamentando.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres
grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Cuidados de administração
Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os
horários, as doses e a duração do tratamento.
Interrupção do tratamento
Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu
médico.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
Propriedades farmacodinâmicas
A bromoprida estimula a motilidade do trato gastrintestinal
aumentando o índice de esvaziamento gástrico. Possui também
reconhecidas propriedades antieméticas.
A principal ação da bromoprida está relacionada ao bloqueio
dos receptores da dopamina-2 (D2) no sistema nervoso central e no trato gastrintestinal. De forma semelhante a outros
derivados benzamídicos, a estimulação do trato gastrintestinal
pela bromoprida parece mediada, pelo menos em parte, por
sua atividade colinérgica indireta, parcialmente dependente
de suas propriedades anticolinesterásicas.
Em pacientes com dispepsia ou úlcera duodenal, a administração intravenosa de 10 mg de bromoprida acelera de forma
significativa o esvaziamento gástrico. A bromoprida, tanto em
indivíduos normais como em pacientes com refluxo gastroesofágico, aumenta significativamente a pressão do esfíncter
inferior do esôfago (EIE) e aumenta a amplitude das ondas
peristálticas primárias.
Em pacientes com síndrome do intestino irritável, a administração de bromoprida prolonga o tempo de trânsito colônico
em pacientes que apresentam aceleração do trânsito.
Propriedades farmacocinéticas
A bromoprida é uma benzamida substituída que apresenta
ação normalizadora da motilidade do estômago, duodeno e
jejuno.
O pico sérico da bromoprida ocorre de 1 a 1,5 horas após a
administração da solução oral. A bromoprida apresenta baixa
ligação às proteínas plasmáticas (cerca de 40%) e é metabolizada no fígado. Cerca de 10% a 14% da dose administrada é
excretada inalterada através da urina. Após administração de
dose única por via intravenosa (IV), observou-se um clearance

1 mg/mL - solução oral
4 mg/mL - gotas pediátricas
USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

200 mm

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES
Solução oral. Frasco com 120 mL. Acompanha copo-medida graduado.
Gotas pediátricas. Frasco com 20 mL.
COMPOSIÇÃO
Cada mL de bromoprida solução oral contém:
bromoprida .................................................................1,0 mg
Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica
di-hidratada, ácido cítrico, hietelose, corante amarelo FDC nº 6,
amarelo de quinolina, aroma de damasco, água deionizada e
hidróxido de sódio.

160 mm
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Cada mL de bromoprida gotas pediátricas contém:
bromoprida ................................................................4,0 mg
Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, sucralose, metabissulfito de sódio, edetato dissódico di-hidratado, água
deionizada, ácido clorídrico, hidróxido de sódio.

Ingestão concomitante com outras substâncias
A bromoprida pode interagir com medicamentos contendo
bromperidol (tranquilizante) ou derivados da atropina (atropínicos). Também pode ocorrer a diminuição dos níveis de
digoxina no sangue. Você não deve utilizar este medicamento com bebidas alcoólicas.
Contraindicações e precauções
O medicamento é contraindicado nos pacientes que apresentem hipersensibilidade à bromoprida ou à metoclopramida e a qualquer componente da formulação.
Também é contraindicado em casos de obstrução intestinal, perfuração, hemorragia e feocromocitoma.
Deve-se ter cautela em pacientes com hipersensibilidade
à procaína ou procainamida devido ao risco de sensibilidade cruzada; em pacientes hipertensos; com Doença de
Parkinson ou insuficiência renal. Contraindicado em pacientes epilépticos devido ao potencial de exacerbação
dos sintomas.
Este medicamento não contém açúcar, podendo ser utilizado por diabéticos.
Informe seu médico sobre qualquer medicamento que
esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.
NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU
MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.
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sistêmico de 900 mL/min e um volume de distribuição de
215 L. A bromoprida apresenta uma meia vida de eliminação
de 4 a 5 horas. A biodisponibilidade da bromoprida é de 54%
a 74% por via oral.
INDICAÇÕES
Principais: distúrbios digestivos psicossomáticos da senectude
e da estafa mental. Discinesias gastro-duodenais e biliares.
Colopatias espasmódicas. Enxaquecas e mal-estar de origem
celíaca. Náuseas. Vômitos. Anorexia.
Particulares: exames radiológicos do tubo digestivo. Preparação de explorações endoscópicas. Vômitos anestésicos.
Soluços. Meteorismo abdominal pós-operatório. Manifestações digestivas após a aplicação de radioterapia.
CONTRAINDICAÇÕES
O medicamento é contraindicado nos pacientes que
apresentem hipersensibilidade à bromoprida ou metoclopramida e a qualquer componente da formulação.
Também é contraindicado em casos de obstrução intestinal, perfuração, hemorragia e feocromocitoma.
Contraindicado em pacientes epilépticos devido ao potencial de exacerbação dos sintomas.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Deve-se ter cautela em pacientes com hipersensibilidade
à procaína ou à procainamida devido ao risco de sensibilidade cruzada; em pacientes hipertensos; com Doença
de Parkinson ou insuficiência renal.
GRAVIDEZ E LACTAÇÃO
Categoria de risco na gravidez: C.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres
grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Não há estudos realizados em humanos com o fármaco
bromoprida.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
A associação com derivados atropínicos anula o efeito da
bromoprida sobre a motilidade gastrintestinal.
Em pacientes sob tratamento crônico com digoxina, a bromoprida pode originar uma diminuição dos níveis séricos da
digoxina, principalmente se esta for administrada em forma
de liberação lenta.
A associação com bromperidol aumenta o risco de reações
adversas extrapiramidais.
A associação com álcool é prejudicial, aumentando a possibilidade de reações adversas.

POSOLOGIA
Solução oral:
Adultos: 10 mL (10 mg) 4 a 6 vezes ao dia.
Crianças: 0,5 a 1 mg por quilo de peso ao dia.
Gotas pediátricas: 0,5 mg (3 gotas) a 1 mg (6 gotas) por
quilo de peso ao dia. Esta posologia deve ser fracionada e
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1.Gire a tampa até romper o lacre. (Fig.1)
2.Vire o frasco com o conta-gotas para o lado de baixo.
Manter o frasco na posição vertical.
3.Para começar o gotejamento, bater levemente com o
dedo no fundo do frasco.(Fig.2)
SUPERDOSAGEM
Até o momento não foram descritos casos de superdosagem
com o uso de bromoprida.
Caso haja ingestão excessiva de bromoprida, é possível
ocorrer exacerbação das reações adversas descritas, ou seja,
sedação, vertigem, mal-estar geral e reações extrapiramidais.
Diante dessa ocorrência, recomenda-se tentar realizar esvaziamento gástrico e medidas gerais de suporte.
PACIENTES IDOSOS
Não foram constatadas restrições quanto ao uso deste medicamento neste grupo, entretanto, seu uso deve ser cauteloso
devido à menor tolerabilidade destes pacientes.
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REAÇÕES ADVERSAS E ALTERAÇÕES DE EXAMES
LABORATORIAIS
Poderá ser observado o aparecimento de espasmos musculares localizados ou generalizados, em pacientes com
sensibilidade aos neurolépticos ou que fazem uso contínuo destes medicamentos. Essas reações são reversíveis
e desaparecem com a interrupção do tratamento.
Outras reações adversas relatadas são: sonolência,
cefaléia, calafrios, astenia e distúrbios da acomodação
visual.

administrada em partes, a intervalos iguais no decorrer do
dia. Nos casos de vômitos, pode-se recorrer primeiramente
à solução injetável nas doses recomendadas em pediatria.
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