
O QUE É BROMETO DE PINAVÉRIO SII?

PROPRIEDADES

MECANISMO DE AÇÃO

BENEFÍCIOS DO BROMETO DE PINAVÉRIO SII

INDICAÇÃO DE APLICAÇÕES

POSOLOGIA

CONTRA-INDICAÇÕES

REAÇÕES ADVERSAS

Brometo de Pinavério SII é uma substância, uma droga, um remédio, um 
agente químico comprovadamente eficaz e seguro no tratamento de 
pacientes com SII, pois alivia as cólicas e regula o funcionamento intestinal, 
normalizando a freqüência das evacuações.  É um agente espas-molítico 
que age exclusivamente no tubo digestivo. 

O agente farmacológico é antiespasmódico, não atropínico com 
propriedades antiálgicas sobre a musculatura lisa do intestino. 

O produto atua exclusivamente no tubo digestivo e é um antagonista do 
cálcio, atuando sobre as células da musculatura lisa intestinal.
A absorção de Brometo de Pinavério SII no trato gastrointestinal é inferior a 
10%, o que faz com que sua ação seja local, no trato intestinal. É 
rapidamente metabolizado pelo fígado e eliminado, predominantemente, 
pela bile. Por isso, Brometo de Pinavério SII é desprovido de efeitos 
anticolinérgicos, inclusive os cardiovasculares.

A substância reduz a duração da dor e da distenção abdominal, alivia 
sintomas reto-anal e conseqüentemente promove a melhoria da qualidade 
de vida do paciente. Esses benefícios foram observados em estudo 
realizado com 40 pessoas durante três semanas com administração de 
comprimidos de 50 mg de Brometo de Pinavério SII e um placebo com as 
mesmas características de aparência e odor.
 

Tratamento da Síndrome do Intestino Irritável e ou colite espasmódica.

O paciente deve ingerir 50 mg de Brometo de Pinavério SII de 3 a 4 vezes ao 
dia.

Não é recomendado para crianças, gestantes e durante a lactação. 
Pacientes com hipersensibilidade à substância devem evitá-la. 

Raramente ocorrem erupção cutânea e alterações digestivas leves. 
Podemos incluir como reação adversa a  disfagia gástrica, se ingerido antes 
das refeições. 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
 

AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA

ARMAZENAMENTO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Estudos não descrevem interações medicamentosas com outro tratamento 
concomitante, como hipoglecimeantes orais, anticoagulantes e digitálicos.

Pó cristalino branco, Brometo de Pinavério SII é solúvel em metanol.

Nada foi encontrado. 

Manter hermeticamente fechado à temperatura ambiente em local fresco e 
ao abrigo da luz.

Dicetel®, Brometo de Pinavério, DI 00S075-03-A versão 19-07-02 – Altana 
Pharma Ltda.
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APRESENTAÇÃO
A Síndrome do Intestino Irritável (SII), também chamada colite espasmódica e cólon irritável, afeta entre 15% e 20% 
da população ocidental. No Brasil estima-se que a doença se manifeste em aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, 
sendo as mulheres acometidas em maior proporção (59%) que os homens (41%). Classificada como doença 
funcional, pois não apresenta alterações orgânicas no aparelho digestivo identificadas em exames laboratoriais e sim 
no funcionamento do intestino, a SII tem características psicossomáticas e está  intimamente relacionada às 
emoções, depressão, ansiedade, alterações do sono etc. Os sintomas mais comuns são dor e desconforto 
abdominal, diarréia e/ou prisão de ventre.
Segundo relatos médicos, cerca de 50% dos pacientes que procuram atendimento gastroenterológico sofrem de 
problemas funcionais, sendo a SII a doença mais freqüentemente diagnosticada. 

                                                                  

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

                                                                                       

                                                                                    

                                                               

Facebook.com.br/farmacam

Instagram.com.br/farmacam

vendas@farmacam.com.br 

whatsapp (21) 98493-7033 

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
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