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FEMPROPOREX HCl
Inibidor de Apetite, Anorexígeno
Indicações
Obesidade (tratamento adjunto). Após administração oral, transforma-se em anfetamina.
Dose
Adultos: Máximo de 50 mg/ dia. Recomenda-se até 25mg, 2x ao dia (manhã e tarde).
Reações adversas
Boca seca; constipação; depressão reacional; diarréia; distúrbio do humor; dor de cabeça;
fraqueza; insônia; náusea; nervosismo; sonolência; tontura.
Precauções
Não usar o produto em: alcoólatras, arteriosclerose avançada, crianças menores de 12 anos,
doença cardiovascular, glaucoma, hipersensibilidade aos simpaticomiméticos, história de abuso de
drogas, pacientes que irão se submeter a anestesia geral (pode ser fatal), pressão arterial muito
alta.
Amamentação: NÃO AMAMENTAR.
RISCO / BENEFÍCIO: diabetes mellitus, epilepsia, hipertensão leve, história de depressão, idosos.
Interações
- Pode aumentar os efeitos pressores dos vasoconstritores (epinefrina, norepinefrina,
levonordefrina) utilizados em anestesia dental;
- Pode aumentar os riscos de efeitos no SNC com : álcool;
- Pode aumentar os riscos de arritmias cardíacas com: anestésicos de inalação hidrocarbonados;
- Pode exigir acertos de dose de: antidiabéticos orais, insulina;
- Pode diminuir os efeitos de: anti-hipertensivos;
- Pode ter efeitos aditivos depressores do SNC com: medicamentos que produzem depressão do
SNC;
- Pode ter efeitos aditivos estimulantes do SNC com: medicamentos que produzem estimulação do
SNC; hormônios tireoideanos;
- Pode desencadear crises hipertensivas com: IMAO, incluindo furazolidona, procarbazina e
selegilina. Não usar. Esperar pelo menos 14 dias de intervalo entre a interrupção do supressor do
apetite e o uso de IMAO.
Considerações
- Não ingerir bebida alcoólica;
- Adotar dieta rica em fibras;
- Tomar grande quantidade de líquidos;
- O produto pode criar hábito e causa dependência psicológica. Não tomar por mais de 12
semanas;
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- Se o paciente tiver que se submeter a alguma cirurgia ( com anestesia geral) e esta não puder ser
adiada, o produto deve ser descontinuado no mínimo 1 semana antes do procedimento cirúrgico;
- Pacientes diabéticos podem ter suas necessidades de insulina e sulfoniluréia alteradas com o uso
desse produto.
- Se o paciente tiver tolerância pelo produto, não aumentar as doses do mesmo e sim
descontinuá-lo (gradativamente);
- Não tomar o produto à tarde, ou à noite, para evitar insônia.
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