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SECNIDAZOL
Antiparasitário
Nome Comum: Secnidazol
DL-50 (oral): não foi encontrada em literatura consultada
Atividade
Secnidazol é indicado para o tratamento de amebíase intestinal, amebíase hepática,
giardíase e tricomoníase. Alguns estudos recentes tem demonstrado que o Secnidazol
pode ser uma alternativa terapêutica, também, para as vaginites inespecíficas
(geralmente causadas pela Gardnerella vaginalis).
Concentração usual
Para o tratamento da tricomoníase: Adultos: dose única de 2g (4 cápsulas de 500mg
ou 2 de 1000mg); a mesma dose para o cônjuge.
Amebíase intestinal e giardíase: Adultos: dose única de 2g. Crianças: dose única de
30mg/Kg ou 1 mL/Kg (máximo 2g). Amebíase hepática: Adultos: 500mg (1 cápsula), 3
vezes ao dia, por 5 a 7 dias. Crianças: 30mg/Kg/dia (máximo 2g) por 5 a 7 dias, ou
seja, 1 mL/Kg/dia por 5 a 7 dias.
NOTA: Considerar a pureza do produto especificada no laudo (98,0 a 102,0%).
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suspensão do tratamento; mais raramente: vertigens, fenômenos de incoordenação e
ataxia, parestesias, polineurites sensitivomotoras.
Contra-indicações
Hipersensibilidade aos derivados imidazólicos; suspeita de gravidez e nos três
primeiros meses desta; aleitamento; antecedente de discrasia sanguínea; distúrbio
neurológico.
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Observação
Secnidazol pode aumentar a ação da Warfarina (aumento do efeito anticoagulante).
Secnidazol pode sofrer ou provocar aumento das reações adversas com álcool e
dissulfiram (risco de surto delirante, estado confusional). Não ingerir bebida alcoólica
durante o tratamento e até 4 dias após a descontinuação do mesmo.

Armazenamento
Manter em recipiente hermeticamente fechado, distante da luz, umidade e calor.
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