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BROMOPRIDA 
Antiemético, regulador da motricidade gástrica.  
 
CAS: 4093-35-0 

PM: 344,24 
FM: C14H22O2N3Br 
Nome científico: Bromoprida 
Fator de correção: não se aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: 1,00 
USO ORAL  
USO HUMANO E VETERINÁRIO 
 

 

A Bromoprida é classificada terapeuticamente como antiemético e regulador da motricidade  gástrica, sendo 

utilizada nos tratamentos de náuseas e refluxos gastrointestinais. Pode ser manipulado na forma de cápsulas e em 

gotas.  

 

Propriedades 

 Possui propriedade antiemética. 

 Possui propriedade reguladora da motricidade gástrica. 
 

Mecanismo de ação 
Aumenta o tônus e a amplitude das concentrações gástricas e relaxa o esfíncter pilórico, resultando no 
esvaziamento gástrico e aumento do trânsito intestinal; bloqueia os receptores da dopamina-2 (D2) no sistema 
nervoso central e no trato gastrointestinal; estimula o TGI mediada, pelo menos em parte, por sua atividade 
colinérgica indireta parcialmente dependente de suas propriedades anticolinesterásicas. 

 
Indicações e aplicações  
A bromoprida está indicada para:  
- distúrbios da motilidade gastrintestinal;  
- refluxo gastroesofágico; - náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e 
problemas secundários ao uso de medicamentos).  
A bromoprida é utilizada também para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrintestinal. 
 

Sugestões de dosagem  
Na forma de cápsulas a dosagem é de 10 mg de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas, sendo a dose máxima diária de 
60mg. 
Pacientes com insuficiência renal: considerando-se que a excreção da bromoprida é principalmente renal, em 
pacientes com depuração de creatinina inferior a 40 mL/min, o tratamento deve ser iniciado com aproximadamente 
metade da dose recomendada. Dependendo da eficácia clínica e condições de segurança do paciente, a dose pode 
ser ajustada a critério médico. 
Crianças acima de 1 ano: 0,5 mg a 1 mg por Kg de peso corpóreo, por dia, dividido em 3 doses. 
 

Informações de Segurança  
Utilizar com muita cautela em gestantes, crianças, idosos, pessoas que sofrem de glaucoma, diabetes, doença de 
Parkinson, insuficiência renal e hipertensão, pacientes com sensibilidade à procaína, antipsicóticos e neurolépticos. 
As reações extrapiramidais como inquietude, movimentos involuntários, fala enrolada podem ser mais frequentes 
em crianças e adultos jovens, e podem ocorrer após uma única dose.  
 
Lactação:  
Excretado no leite. Recomenda-se não amamentar. 
Riscos na Gravidez: B. 
 

Interações medicamentosas  
Analgésicos narcóticos e anticolinérgicos: efeitos da bromoprida na motilidade gastrointestinal são antagonizados; 
Sedativos, hipnóticos, narcóticos ou tranquilizantes: potencialização dos efeitos sedativos; 
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Inibidores da MAO, digoxina: bromoprida pode diminuir a absorção de fármacos pelo estômago; 
Paracetamol, tetraciclina, levodopa, etanol: aceleração da absorção pelo intestino delgado. 
 
 

Advertências e Precauções 
Evitar o consumo de álcool. 
 
 

USO VETERINÁRIO 
Para cães, a bromoprida é indicada para distúrbios de motilidade gastrointestinal, refluxo, náuseas e vômito. 

A dosagem para cães é de  0.2-0.3 mg / kg. 

 
Recomendações farmacotécnicas  
Excipientes que podem ser utilizados: manitol, hipromelose, celulose microcristalina, fosfato de cálcio dibásico di-
hidratado, talco, estearato de magnésio. 

 
Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.  
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