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PROPILRA
ACIL®
propiltiou
uracila

IDEN
NTIFICAÇÃO DO MEDICA
AMENTO
DICAMENTO
O SIMILAR EQUIVALEN
E
NTE AO ME
EDICAMENT
TO DE REFE
ERÊNCIA
MED
®
Nomee comercial: Propilracil
P

Nomee genérico: prropiltiouracilaa

APRE
ESENTAÇÃO
O:
Compprimido 100 mg.
m Caixa com
m 30 comprimiidos.

VIA D
DE ADMINISTRAÇÃO: ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRIC
CO

MPOSIÇÃO
COM
Comp
primido
Cada comprimido contém:
c
propilltiouracila........................................100 m
mg
Excippientes: amidoo, carbonato dee cálcio, poviddona, amidogllicolato de sód
dio e estearatoo de magnésio
o.

INFO
ORMAÇÕES AO
A PACIENTE
E

ARA QUÊ ES
STE MEDICA
AMENTO É IINDICADO?
?
1. PA
Propillracil® (propilltiouracila) comprimidos é indicado paraa o tratamento de hipertireooidismo (aumeento da
função da tireoidee). Indicado também
t
quanndo a tireoideectomia (cirurrgia de retiraada de tireoid
de) for
n recomend
dável.
contraaindicada ou não

2. CO
OMO ESTE MEDICAME
M
NTO FUNCIIONA?
Propillracil® inibe a produção dos
d hormônioos da tireoidee, que são su
ubstratos (maatéria-prima) para a
tireoidde peroxidasee (enzima daa tiroide), reesultando no desvio do iodo
i
na sínteese dos horm
mônios
tireoiddianos (da tirroide). Inibe também a connversão periféérica de T4 (h
hormônio prodduzido pela tiroide)
para T
T3 (hormônio produzido em
m outros locai s do organism
mo, a partir do T4), ação quee pode contrib
buir na
eficáccia do tratamennto de hipertirreoidismo.
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3. QU
UANDO NÃO
O DEVO USA
AR ESTE ME
EDICAMENT
TO?
Propillracil® é contraindicado a pacientes qque apresentam
m hipersensib
bilidade à prropiltiouracilaa ou a
qualquuer componennte da fórmula, e no períoddo de amamen
ntação, uma vez
v que o fárm
maco é excretaado no
leite m
materno.
m
que eestejam amam
mentando.
Propillracil® é contrraindicado a mulheres

4. O Q
QUE DEVO SABER ANT
TES DE USA
AR ESTE ME
EDICAMENT
TO?
Recom
menda-se cauutela aos pacientes em usso concomitan
nte com outrras substânciaas que sabidaamente
podem
m causar agrannulocitose (dim
minuição impportante no nú
úmero de célullas de defesa nno sangue).
Os paacientes em trratamento com
m Propilracil® devem ser monitorados e informadoss da necessidaade de
relatarrem imediatam
mente qualqueer ocorrência como febre, dores
d
de gargaanta, erupçõess cutâneas (lessões de
pele), cefaleias (doores de cabeçça) ou mal-e star. Em tais casos, uma contagem tottal e diferenccial de
d
agranu
ulocitose (dim
minuição impo
ortante
leucóccitos (células de defesa) deeve ser realizaada para se detectar
no núúmero de célullas de defesa no
n sangue).
Recom
menda-se obsservação frequ
uente do temp
mpo de protrom
mbina (relativ
vo à coagulaçção do sangu
ue) nos
®
pacienntes em trataamento com Propilracil
P
, especialmentee antes da reealização de cirurgias, poiis este

fármaaco pode causaar hipoprotrom
mbinemia (rellativo à coagulação do sangue) e sangram
mento.

Inform
me ao seu méddico a ocorrên
ncia de graviddez na vigênciaa do tratamentto ou após o sseu término.
Caso seja indicado o uso do Prop
pilracil® durannte a gravidezz, o mesmo deeve ser feito soomente sob rig
goroso
acomppanhamento médico.
m

Este m
medicamentoo não deve seer utilizado p
por mulheress grávidas seem orientação
ão médica. In
nforme
imediiatamente seu
u médico em caso de graviidez.

me ao médico se estiver am
mamentando.
Inform
o anticoagulan
ntes (como heeparina e varffarina),
Propillracil® pode innteragir com outros fármaccos, tais como
mediccamentos que afetam a função da medulla óssea ou do
o fígado, amio
odarona, gliceerol iodado, io
odo ou
iodetoo de potássio.
As cooncentrações plasmáticas
p
dee certas enzim
mas do fígado: TGO (Transaminase Gluttâmica Oxalaccética),
TGP (Transaminasse Glutâmica Pirúvica), fossfatase alcalin
na, bilirrubinaa e lactato deesidrogenase podem
p
ombina é aum
mentado.
estar eelevadas. O teempo de protro

Informe ao seu méédico ou cirurgião-dentistta se você está
á fazendo uso
o de algum ouutro medicam
mento.
use medicameento sem o co
onhecimento do seu médicco. Pode ser perigoso
p
paraa a sua saúde..
Não u
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NDE, COMO E POR QUA
ANTO TEMP
PO POSSO GUARDAR
G
ESTE
E
MEDIC
CAMENTO?
5. ON
Manteenha Propilraccil® em tempeeratura ambieente (15 a 30°C
C), protegido da luz e da um
midade.
Caractterísticas do produto:
p
Comp
primido brancco, circular, biconvexo, sulccado.

d
de fabrricação e valid
dade: vide em
mbalagem.
Númeero de lote e datas
Não u
use medicameento com o prrazo de valid
dade vencido.
Guarrde-o em sua embalagem original.
o
Antess de usar, ob
bserve o aspeecto do med
dicamento. Caso ele esteja
a no prazo dde validade e você
obserrve alguma mudança
m
no asspecto, consu
ulte o farmacêêutico para saber se poderrá utilizá-lo.
Todo medicamentto deve ser mantido fora d
do alcance da
as crianças.

6. CO
OMO DEVO USAR ESTE
E MEDICAM
MENTO?
Uso eem Adultos
A dosse inicial é de
d 1 comprim
mido a cada 8 horas, totallizando uma dose diária ttotal de 300 mg (3
comprrimidos).
Em ppacientes com
m hipertireoidiismo grave, ggrandes bócio
os, ou ambos,, a dose iniciial poderá ser de 2
comprrimidos a cada 8 horas, totaalizando uma dose diária total de 600 mg
g (6 comprimiddos).
A dosse de manutennção para a maioria
m
dos paacientes é de 100 a 200 mg
g por dia, (1-22 comprimido
os) em
doses fracionadas.

Uso eem Crianças
Para ccrianças de 6 a 10 anos de idade, a dose iinicial é de 50
0 a 150 mg porr dia, em dosees fracionadas.
Para ccrianças acimaa de 10 anos, a dose inicial é de 150 a 30
00 mg por dia, em doses fraccionadas.
A dosse de manutennção será deterrminada de accordo com a reesposta do pacciente.

Siga a orientaçãoo de seu méédico, respeiitando sempre os horáriios, as dosess e a duraçção do
mento.
tratam
Não iinterrompa o tratamento sem
s o conheccimento do seeu médico.

QUE DEVO FAZER
F
QUA
ANDO EU M
ME ESQUECE
ER DE USAR
R ESTE MED
DICAMENTO
O?
7. O Q
Caso você esqueçaa de tomar um
ma dose de Prropilracil® no horário estab
belecido pelo seu médico, tome-a
t
m que lembrarr. Entretanto, se já estiverr perto do ho
orário de tom
mar a próximaa dose, pule a dose
assim
esqueecida e tome a próxima, continuando
c
nnormalmente o esquema de
d doses recoomendado peelo seu
médicco. Neste caaso, não tom
me o medicam
mento em dobro
d
para compensar dooses esquecid
das. O
esqueecimento de doose pode comp
prometer a efi
ficácia do trataamento.

Em caaso de dúvidaas, procure orientação
o
do farmacêutico ou de seu médico,
m
ou cirrurgião-dentiista.
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UAIS OS MA
ALES QUE ES
STE MEDIC
CAMENTO PODE
P
ME CA
AUSAR?
8. QU
As reaações adversaas ocorrem em
m menos de 1%
% dos pacientees tratados.
Inform
me ao seu médico
m
o aparrecimento de qualquer reaação desagrad
dável durantee o tratamento
o com
Propillracil®, tais como: náusea (enjoo), vôm
mito, prurido (coceira), son
nolência, vertiigem, febre, dor de
gargannta, erupções cutâneas (veermelhidão daa pele), dores de cabeça, mal-estar,
m
dorres nas articullações,
alterações da sensibilidade (por exemplo, forrmigamentos),, perda do palladar, queda aanormal de caabelos,
os), alterações da coloraçãão da pele, iccterícia
dores musculares, inchaço, neurite (inflamaçção nos nervo
(colorração amarelaada da pele e mucosas porr acúmulo de pigmentos biliares), alteraações das glâândulas
salivaares (que produzem saliva) e dos linfonoddos (gânglios)).
As reeações adverssas mais grav
ves são ainda menos frequ
uentes e inclu
uem: agranuloocitose (diminuição
imporrtante no núm
mero de célulaas de defesa nno sangue), uma
u
síndromee semelhante ao lúpus, vassculite,
dano do fígado innduzido por medicamentos
m
s resultando em
e hepatite (inflamação ddo fígado), falha do
d tecidos aoo redor da arttéria), hipopro
otrombinemiaa (diminuição de um
fígadoo, periarterite (inflamação dos
dos faatores de coaggulação do san
ngue), tromboocitopenia (dim
minuição das células de coaagulação do sangue:
plaquetas), sangram
mento e febree. É interessaante notar qu
ue aproximadamente 10% dos pacientees com
unção da tireooide) não trataado podem ap
presentar leuccopenia (redução de
hiperttireoidismo (aaumento da fu
célulaas de defesa noo sangue).

Foram
m recebidos relatos
r
de vaasculite assocciados com a presença dee anticorpos aanti-citoplasm
máticos
neutróófilos.

Informe ao seu médico,
m
cirurg
gião-dentista ou farmacêu
utico o apareccimento de reeações indeseejáveis
uso do medicamento.
pelo u
Informe também à empresa atrravés do seu serviço de atendimento.

QUE FAZER
R SE ALGUÉ
ÉM USAR UM
MA QUANTIIDADE MAIO
OR DO QUE
E A INDICAD
DA
9. O Q
DEST
TE MEDICA
AMENTO?
Até o momento, nãão foram evideenciados dadoos referentes à superdosagem
m. No caso dee ocorrência de
d
vagem gástricaa (do estômago) e medidas gerais de supoorte.
superddosagem, são indicadas lav
Em caaso de uso dee grande quan
ntidade destee medicamentto, procure rapidamente ssocorro médiico e
leve a embalagem ou bula do medicamento,
m
, se possível. Ligue
L
para 0800 722 60011, se você precisar
de maais orientaçõees.
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DIZE
ERES LEGAIIS

Regisstro MS 1.09774.0013
Farm.. Resp.: Dr. Dante
D
Alario Jrr. - CRF-SP nºº 5143

Fabriccado por
BIOL
LAB SANUS Farmacêuticaa Ltda.
Rua S
Solange Apareecida Montan, 49
Jandirra SP 06610-0015
CNPJJ 49.475.833/00014-12
Indústtria Brasileiraa

Regisstrado por
BIOL
LAB SANUS Farmacêuticaa Ltda.
Av. P
Paulo Ayres, 280
P 06767-220
Taboãão da Serra SP
SAC 0800 724 65222
CNPJJ 49.475.833/00001-06
Indústtria Brasileiraa

Vend
da sob prescriição médica.

Esta bbula foi atualizzada conforme Bula Padrãoo aprovada pela ANVISA em 21/07/20166.
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Histórico dee alterações do texto
t
de bula
Dados daa submissão eletrrônica
Data do
eexpediente

008/08/2016

005/02/2015

002/12/2015

B
Biolab Sanus

N
Nº do
exp
pediente

Assunto

---

10450
0 - SIMILAR –
No
otificação de
Alterração de Texto
de Bu
ula – RDC 60/12

12488364/16-8

10450
0 - SIMILAR –
No
otificação de
Alterração de Texto
de Bu
ula – RDC 60/12

10500167/15-3

10450
0 - SIMILAR –
No
otificação de
Alterração de Texto
de Bu
ula – RDC 60/12

Dados da pettição/notificação que altera a bula
a
Data do
eexpediente

N/A

N
Nº do
exp
pediente

N/A

Assu
unto

N//A

Data de
d
aprovaçção

Itens de bula
b

Versões
(VP/VPS))

ões
Apresentaçõ
relacionada
as

N/A

- Que malees este
medicameento
pode me caausar?
- Advertênccias e
Precauçõ
ões
- Reaçõ
ões
Adversaas

(VP/VPS))

100MG X 30 COM
C

- Para quee este
medicamen
nto é
indicado
o?
- Resultad
dos e
Eficáciia

(VP/VPS))

100MG X 30 COM
C

- Identificação
do medicam
mento
- Compossição
- Dizeres Legais
L

(VP/VPS))

100MG X 30 COM
C

N/A

N/A

N//A

N/A

17/11/2014

10344800/14-0

Alterração
Maio
or de
Excip
piente

015
08/09/20

008/11/2011

9644464/11-4

Inclussão de
Locaal de
Fabriccação
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D
Dados
das alteraçções de bulas

015
05/10/20

110/07/2013

B
Biolab Sanus

05777512/13-4

10457 - SIMILAR Inclu
usão Inicial de
Texto de Bula – RDC
60/12

N/A

N/A

N//A
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N/A

Versão In
nicial

(VP/VPS))

100MG X 30 COM

