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SALBUTAMOL SULFATO
É um potente agonista β2-adrenérgico seletivo. Estruturalmente assemelha-se à epinefrina. Age
no pulmão relaxando o músculo relaxando o músculo liso brônquico, aliviando o
broncoespasmo, aumentando a capacidade vital, diminuindo o volume residual e reduzindo a
resistência das vias aéreas.
Por via oral, é bem absorvido do trato gastrintestinal. Por inalação, é absorvido gradualmente
dos brônquios e uma porção da fração deglutida é absorvida do trato gastrintestinal. Excretado
pela urina (72 a 76%) e pelas fezes (4 a 10%), a maior parte (44 a 60%) na forma de
metabólitos.
SINÔNIMOS: Albuterol Sulfate; Salbutamol Hemisulphate; Salbutamol, Sulfate de;
CAS: 51022-70-9
PM: 576,7
FATOR DE EQUIVALÊNCIA: Salbutamol sulfato 1,2 mg equivale a 1 mg de Salbutamol.
INDICAÇÕES: Tratamento de doença pulmonar obstrutiva; asma; bronquite; profilaxia de
broncoespasmo induzido por exercício; controle do trabalho de parto prematuro.
DOSES E USOS: Por via oral, comprimidos, adultos e adolescentes acima de 12 anos de
idade, 2 a 4mg 3 ou 4x/dia; xarope, adultos e adolescentes acima de 12 anos, 2 a 4 mg 3 ou
4x/dia; crianças de 6 a 12 anos, 2mg 3 ou 4x/dia; crianças de 2 a 6 anos, 0,1mg/kg (máximo
2mg) 3x/dia.
REAÇÕES ADVERSAS: Semelhantes aos de outros simpatomiméticos, tremor nas mãos é o
mais comum. Taquicardia leve e ligeira queda de pressão arterial diastólica, com doses altas.
Redução de potássio sérico, com administração intravenosa e ocasionalmente por outras vias e
cefaléia. Raramente, reações de hipersensibilidade, incluindo angioedema, urticária, hipotensão
e choque; pode provocar hipopotassemia grave. Na terapêutica inalatória, pode provocar
broncoespasmo paradoxal, devendo-se suspender o tratamento e instituir terapêutica alternativa
imediatamente. Em casos isolados, cãibras musculares transitórias.
INTERAÇÕES: O uso concomitante de anestésicos inalatórios como halotano, isoflurano,
metroxiflurano ou ciclopropano pode causar sensibilização do miocárdio, com risco de
arritmias ventriculares graves. Os antidepressivos tricíclicos podem potencializar os efeitos
cardiovasculares do isoproterenol, resultando em taquicardias, arritmias, hipertensão grave ou
hiperpirexia. Os inibidores da MAO, inclusive furazolidona, procarbazina e pargilina, podem
potencializar os efeitos do salbutamol no sistema vascular.
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CONTRA-INDICAÇÕES:Hipersensibilidade ao salbutamol; arritmia cardíaca preexistente;
gravidez e lactação.
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