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Bromelina  
Enzimas proteolíticas do abacaxi 
 
Nome científico: Ananas comosus  
Família botânica: Bromeliaceae 
Parte utilizada: pode ser extraída de todas as partes do abacaxi, talo, coroa, polpa e folhas 
Atividade enzimática: 333GDU 
Conversão enzimática: 1BTU = 1.09GDU 
CAS: 37189-34-7 
Manipular em cápsulas ácido resistentes (revestimento entérico) 
USO ORAL E TÓPICO 
Uso adulto e pediátrico 
 
A bromelina ou bromelaína é um concentrado de enzimas proteolíticas obtidas do abacaxi (cascas e haste 
frutíferas), Ananas comosus (Bromeliaceae). É usada por sua ação enzimática em formulações auxiliares da 
digestão, geralmente associada a outras enzimas digestivas. Também tem ação antiinflamatória e antiedematosa.  
A bromelina atua na decomposição de proteínas em peptonas menores por meio de hidrólise, contribuindo para 
maior eficiência na digestão das proteínas.  
Também são indicadas para pessoas que consomem muitos alimentos proteicos para ganho de massa magra. Por 
este motivo, existe uma crescente demanda da bromelina como parte da suplementação para atletas, por facilitar a 
digestão de proteínas evitando a dor muscular tardia (DMT).  
Outros usos terapêuticos da Bromelina estão associados à inibição da agregação plaquetária, atividade fibrinolítica, 
ação anti-inflamatória e antitumoral, modulação de citocinas e da imunidade, aumento da absorção de outras 
drogas, propriedades mucolíticas, facilitador da digestão, acelerador da cicatrização e melhora da circulação e 
sistema cardiovascular.  
Uma variedade de designações foi usada para indicar a atividade de Bromelina: Unidades de Rorer (r.u.), gelatina 
que dissolve unidades (g.d.u.), e unidades de coagulação de leite (m.c.u.) são geralmente medidas usadas de 
atividade. Um grama de Bromelina unificado a 2000 m.c.u seria aproximadamente igual a 1g com 1200 g.d.u. de 
atividade ou 8g com 100,000 r.u. de atividade. 
 

Propriedades 
 Enzima proteolítica  

 Auxiliar na digestão 

 Facilita a digestão de proteínas 

 Acelerador de cicatrização 

 Melhora circulação 

 Atividade antiinflamatória e antitumoral 
 
 

Mecanismo de ação 
A bromelina atua na decomposição de proteínas em peptonas menores por meio de hidrólise, contribuindo para 
maior eficiência na digestão das proteínas. Devido as suas propriedades, atua na inibição da agregação plaquetária, 
atividade fibrinolítica, ação anti-inflamatória e antitumoral, modulação de citocinas e da imunidade, aumento da 
absorção de outras drogas, propriedades mucolíticas, facilitador da digestão, acelerador da cicatrização e melhora 
da circulação e sistema cardiovascular. 
 

Dose usual / Posologia  
Uso oral: A dose usual por via oral está na faixa de 50 a 100mg ao dia, podendo chegar até 1000mg, dividida em 4 
doses diárias.  
 
Uso tópico: 2% em cremes e loções cremosas.  
 
Outras aplicações: Para a fabricação de tempero amaciante recomenda-se uma dosagem entre 1 a 1,4% em relação 
à massa de tempero. Para a hidrólise de complexos proteicos recomenda-se inicialmente dosagem de 0,80% em 
relação à quantidade de proteína. 
 

Indicações e aplicações  
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A Bromelina tem diversos usos, todos baseados em sua atividade proteolítica, como nas indústrias alimentícias e 
farmacêuticas. É utilizada por sua ação enzimática em formulações auxiliares da digestão, geralmente associada a 
outras enzimas digestivas. Também tem ação anti-inflamatória e antiedematosa. Enzima indicada na prevenção de 
tumores, moduladora do sistema imune, mucolítica, potencializadora de antibióticos, digestiva, na redução da 
incidência de infarto coronário, minimiza a severidades de angina pectoris, no tratamento de inflamações nos 
tecidos moles e edema associado a trauma e cirurgia. Pode-se mencionar sua utilização no amaciamento de carnes, 
na clarificação de cervejas, na fabricação de queijos, no preparo de alimentos infantis e dietéticos, no pré-
tratamento de soja, no tratamento do couro, na indústria têxtil, no tratamento da lã e da seda, no tratamento de 
distúrbios digestivos, feridas e inflamações, preparo de colágeno hidrolisado, etc. 
 

Contraindicações  
Bromelina é contraindicada para pessoas que sofrem de asma brônquica  ou que apresentem hipersensibilidade aos 
componentes do ativo.  
 

Reações adversas  
A Bromelina pode causar náusea, vômito e diarréia. Metrorragia e menorragia podem, também, ocorrer, 
ocasionalmente. Reações de hipersensibilidade têm sido relatadas, incluindo reações dermatológicas e asma 
brônquica. Reações de hipersensibilidade têm sido relatadas, incluindo reações dermatológicas e asma brônquica. 
 
 

Interações medicamentosas  
Dados não encontrados nas literaturas consultadas.  
 

Recomendação farmacotécnica: 
A bromelina deve ser manipulada em cápsulas ácido resistentes (revestimento entérico). 
Pode ser associada a outras enzimas digestivas.  
A bromelina também pode ser manipulada em soluções e suspensões orais para uso pediátrico.  
Excipientes e conservantes compatíveis: Metilparabeno, Propilparabeno, benzoato de sódio, Mel de abelhas, Água 
de osmose reversa; Aerosil, celulose microcristalina. 
 

Informações de armazenamento 
Verificar condições de armazenamento no rótulo do produto.  

 
Sugestões de fórmulas 
 
Cápsulas de bromelina  
Bromelina   250mg 
Excipiente   qsp 1 cápsula 
Mande   cápsulas ácido resistentes 
 
Posologia: Ingerir 1 cápsula 2 vezes ao dia, no almoço e jantar.  
 
Bromelina e papaína  
Bromelina   100mg 
Papaína    100mg 
Excipiente   qsp 1 cápsula 
Mande   cápsulas ácido resistentes 
 
Posologia: Ingerir 1 cápsula 3 vezes ao dia, às refeições.  
 
 
Bromelina suspensão oral 0,88g/mL para secreção nas vias aéreas superiores (traquéia e brônquios) 
Bromelina   0,88g 
Veículo oral (suspensão) 1mL  
Mande    100mL 
 
Posologias:  
A suspensão oral com Bromelina deve ser utilizado da seguinte forma:  
- Crianças acima de 8 anos e adultos:  
- Ingerir 7,5 mL da suspensão oral, 3 vezes ao dia com intervalo de 8 horas entre as doses.  
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-Crianças acima de 1 ano a 8 anos:  
-Ingerir 5,0 mL, 3 vezes ao dia com intervalo de 8 horas entre as doses.  
 
- Crianças acima de 3 meses a 1 ano:  
-Ingerir 2,5 mL, 3 vezes ao dia com intervalo de 8 horas entre as doses.  
 
Este medicamento é destinado ao tratamento sintomático dos pacientes com problemas de secreção nas vias 
aéreas superiores (traqueia e brônquios). 
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