EZETIMIBE - Inibidor a Absorção
de Colesterol
Propriedades:
CAS: 16322233-1
DCB: 03779
São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825

Formula Molecular: C24H21F2NO3
Uso: Oral

www.purifarma.com.br

grupopurifarma

Purifarma

purifarma.com.br/Blog

Ezetimibe é um inibidor da absorção do colesterol que é glucuronidado no
fígado após sua rápida absorção nos enterócitos, onde juntamente com os
seus metabólitos, exerce as suas ações hipolipidêmicas, reduzindo a absorção
do colesterol através da inibição do transporte do colesterol por enzimas
transportadoras específicas. Esta droga pode ser utilizada uma vez ao dia, em
função de sua meia-vida plasmática prolongada e normalmente é muito bem
tolerada.
A eliminação da ezetimibe e de seus metabólitos é feita principalmente pela
excreção fecal. Em geral, o uso da ezetimibe isolada promove modestos efeitos
no LDL plasmático, entretanto, quando combinada às estatinas, importantes
mudanças no perfil lipídico podem ser observadas.
INDICAÇÕES:
• Monoterapia, complementar à dieta, em portadores de
Hipercolesterolemia primária;
• Uso concomitante com inibidores da HMG-CoA redutase em portadores
de hipercolesteromia primária;
• Hipercolesterolemia familiar homozigótica;
• Sitosterolemia homozigótica.
DOSE E USO:
10 mg ao dia. Pode-se associar um inibidor da HMG-CoA redutase utilizando-se
as doses recomendas para esta.
OBS: Não é necessário ajuste de dose para pacientes geriátricos.
REAÇÕES ADVERSAS/PRECAUÇÕES:
O ezetimibe administrado isoladamente: cefaléia; dor abdominal e diarréia.
Ezetimibe coadministrado com uma vastatina: cefaléia, fadiga; dor abdominal,
constipação, diarréia, flatulência, náuseas; aumento de ALT, aumento de AST;
mialgia. Ezetimiba co-administrado com fenofibrato: dor abdominal.
CONTRA-INDICAÇÕES:
Não usar durante a gravidez e amamentação, pois expõe a criança ao risco de
nascer com malformações; Pacientes com problemas no fígado e Pacientes com
alergias ao medicamento

Sugestões de Fórmulas
Composição

Quantidade

Ezetimibe

5 a 10mg

Excipiente qsp

1 cápsula

Mande cápsulas
Posologia: 1 cápsula ao dia
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Ezetimibe e Fenofibrato
Composição

Quantidade

Ezetimibe

10 mg

Fenofibrato

160mg

Excipiente qsp

1 cápsula

Posologia: 1 cápsula no jantar
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