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BISACODIL
Bisacodil é um laxante cujo mecanismo de ação é aumentar o peristaltismo mediante efeito direto
sobre a musculatura lisa intestinal por estimulação dos plexos nervosos intramurais. Foi
demonstrado que O bisacodil facilita a acumulação de líquidos e íons do cólon para aumentar o
efeito laxante. Sua ação manifesta entre 6 e 12 horas após administração oral. É minimamente
absorvido por via oral ou retal, produzindo a formação de fezes aquosas.
Sinônimos: Bisacodilo, Bisacodylum, Bisakodyl.
C.A.S.: 603 – 50 – 9
PM: 361,4
INDICAÇÕES: Bisacodil é indicado para favorecer a defecação em pacientes geriátricos com
resposta motora de cólon diminuída ou para esvaziar o cólon na preparação de exames do reto ou
do intestino e em cirurgia programada de cólon.
DOSES E USOS: Bisacodil é um laxante adequado para uma terapêutica a longo prazo, se for
necessário. Deve ser administrado ao deitar para que produza os efeitos pela manhã: 1
supositório ou 1 a 2 drágeas (ou cápsulas com revestimento entérico), a faixa usual é de 5 a
10mg/dia.
REAÇÕES ADVERSAS: Reações adversas ocasionais: Confusão, arritmias cardíacas, cãibras
musculares, cansaço ou debilidade não habituais (a superdose aguda ou o uso crônico indevido
podem ocasionar desequilíbrios eletrolíticos), erupção cutânea.
PRECAUÇÕES:
-

Deve-se beber diariamente, pelo menos, 6 a 8 copos (240ml cada) de líquido para ajudar a
amolecer as fezes.
Não mastigar nem triturar os comprimidos e não tomar com leite ou antiácidos.
Não tomar por mais de 1 semana.

CONTRA INDICAÇÕES: Bisacodil é contra indicado em pacientes com sintomas de
apendicite. O uso indevido ou prolongado pode produzir dependência na função intestinal.
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