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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
 Imodium Plus 2 mg +125 mg comprimidos  
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido contém 2 mg de cloridrato de loperamida e simeticone equivalente a 125 mg de 
dimeticone. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA  
 
Comprimido, sem revestimento. 
 
Comprimido branco em forma de cápsula, gravado com “IMO” numa das faces, na outra face tem 
uma linha gravada entre o “2” e o “125”. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Imodium Plus está indicado no tratamento sintomático da diarreia aguda, em adultos e adolescentes 
com mais de 12 anos, associada a desconforto abdominal causado por gases, incluindo distensão, 
cólicas ou flatulência. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Posologia: 
 
Adultos com mais de 18 anos de idade  
Tomar inicialmente dois comprimidos, seguidos de um comprimido após cada dejeção diarreica. Não 
devem ser tomados mais de 4 comprimidos por dia e o tratamento deve ser limitado ao máximo de 2 
dias. 
 
Adolescentes entre 12 e 18 anos de idade  
Tomar inicialmente um comprimido, seguido de um comprimido após cada dejeção diarreica. Não 
devem ser tomados mais de 4 comprimidos por dia e o tratamento deve ser limitado ao máximo de 2 
dias. 
 
População Pediátrica:  
Imodium Plus é contraindicado em crianças com idade inferior a 12 anos (Ver secção 4.3). 
 
Utilização em idosos  



APROVADO EM 
 08-10-2016 
 INFARMED 

 

 

Não são necessários ajustes posológicos em doentes idosos. 
 
Utilização no compromisso renal  
Não são necessários ajustes posológicos em doentes com compromisso renal. 
 
Utilização no compromisso hepático  
Embora não existam dados farmacocinéticos disponíveis em doentes com insuficiência hepática, 
Imodium Plus deve ser utilizado com precaução em tais doentes devido ao reduzido metabolismo de 
primeira passagem (ver secção 4.4).   
 
Modo de administração: 
 
Engolir o número correto de comprimidos inteiros com um copo de água. 
 
4.3 Contraindicações 
 
- Crianças com menos de 12 anos de idade. 
- Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1 
- Doentes com desinteria aguda, que é caracterizada por sangue nas fezes ou febre elevada.  
- Doentes com colite ulcerosa aguda. 
- Doentes com colite pseudomembranosa associada a antibióticos de largo espectro. 
- Doentes com enterocolite bacteriana causada por organismos invasivos incluindo Salmonella, 
Shigella e Campylobacter. 
 
Imodium Plus não deve ser administrado quando for aconselhável evitar a inibição do peristaltismo 
devido ao possível risco de sequelas significativas incluindo íleo, megacólon e megacólon tóxico. 
Deve ser imediatamente interrompido, se surgir obstipação, ileus ou distensão abdominal. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
O tratamento de diarreia com loperamida e simeticone é apenas sintomático. Sempre que a etiologia 
de base possa ser determinada, o tratamento específico deve ser administrado quando apropriado.  
 
Nos doentes com diarreia (grave) pode ocorrer depleção de fluidos e eletrólitos. Recomenda-se 
atenção especial na substituição adequada de fluidos e eletrólitos. 
 
Na ausência de melhoria clínica em 48 horas, a administração de Imodium Plus deve ser 
interrompida. Os doentes devem ser aconselhados a consultar o seu médico.  
 
Em doentes com SIDA, o tratamento da diarreia com Imodium Plus deve ser interrompido aos 
primeiros sinais de distensão abdominal. Estão descritas notificações isoladas de obstipação com 
risco aumentado de megacólon tóxico em doentes com SIDA com colite infeciosa de origem viral ou 
bacteriana a fazer tratamento com cloridrato de loperamida. 
 
Embora não existam dados farmacocinéticos disponíveis em doentes com compromisso hepático, 
Imodium Plus deve ser utilizado com precaução nesta população devido ao reduzido metabolismo de 
primeira passagem. Este medicamento deve ser usado com precaução em doentes com compromisso 
hepático pois pode resultar numa sobredosagem relativa conduzindo a toxicidade do sistema nervoso 
central (SNC). Imodium Plus deve ser utilizado sob supervisão clínica em doentes com disfunção 
hepática grave. 
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4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Dados não-clínicos mostraram que a loperamida é um substrato da glicoproteína -P.  
A administração concomitante da loperamida (dose única de 16 mg) com quinidina, ou ritonavir, 
ambos inibidores da glicoproteína P, resultou num aumento em 2 a 3 vezes dos níveis plasmáticos da 
loperamida. É desconhecida a relevância clínica desta interação farmacocinética com inibidores da 
glicoproteína P, quando a loperamida é administrada em doses recomendadas.  
 
A administração concomitante de loperamida (dose única de 4 mg) e itraconazol, um inibidor do 
CYP3A4 e da glicoproteína P, resultou num aumento em 3 a 4 vezes das concentrações plasmáticas 
de loperamida. No mesmo estudo um inibidor CYP2C8, gemfibrozil, aumentou aproximadamente 2 
vezes a loperamida. A associação de itraconazol e gemfibrozil resultou num aumento em 4 vezes dos 
níveis de concentração plasmática máximos de loperamida e num aumento em 13 vezes da exposição 
plasmática total. Estes aumentos não foram associados aos efeitos do sistema nervoso central 
medidos por testes psicomotores (isto é, sonolência subjetiva e o teste Digit Symbol Substitution).  
 
A administração concomitante de loperamida (dose única de 16 mg) e cetoconazol, um inibidor de 
CYP3A4 e da glicoproteína P, resultou num aumento em 5 vezes das concentrações plasmáticas de 
loperamida. Este aumento não foi associado com o aumento dos efeitos farmacodinâmicos medidos 
por pupilometria. 
 
O tratamento concomitante com desmopressina oral resultou num aumento em 3 vezes das 
concentrações plasmáticas de desmopressina, presumivelmente devido à lenta motilidade 
gastrointestinal.  
 
É de esperar que fármacos com propriedades farmacológicas similares possam potenciar o efeito da 
loperamida e que fármacos que aceleram o trânsito gastrointestinal possam diminuir o seu efeito. 
 
Uma vez que o simeticone não é absorvido a partir do trato gastrointestinal, não são esperadas 
interações relevantes entre o simeticone e outros fármacos.  
 
População Pediátrica  
 
Os estudos de interação só foram realizados em adultos. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento       
 
Gravidez 
Não foi estabelecida a segurança durante a gravidez humana, apesar de nos estudos realizados em 
animais não existir indicação de que a loperamida ou o simeticone possuem propriedades 
teratogénicas ou embriotóxicas. O Imodium Plus não deverá ser adminsitrado durante a gravidez, 
especialmente durante o primeiro trimestre, a menos que tal seja clinicamente justificável. 
 
Amamentação 
Podem aparecer no leite materno pequenas quantidades de loperamida. Assim, Imodium Plus não é 
recomendado durante o período de amamentação. 
 
FertilidadeO efeito na fertilidade humana não foi avaliado. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
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Os efeitos de Imodium Plus sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou 
desprezáveis. 
No entanto, casos de cansaço, tonturas ou sonolência podem ocorrer durante o tratamento dos 
sintomas da diarreia com cloridrato de loperamida (ver secção 4.8). Consequentemente, é 
aconselhável precaução na condução de veículos ou utilização de máquinas. 
  
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
A segurança de loperamida-simeticone foi avaliada em 2040 doentes que participaram em cinco 
ensaios clínicos. Todos os ensaios foram realizados em doentes com diarreia aguda associada a 
desconforto abdominal causado por gases e com comprimidos para mastigar de loperamida-
simeticone. Quatro ensaios compararam loperamida-simeticone com loperamida, simeticone e o 
placebo e um ensaio comparou duas formulações de loperamida-simeticone com o placebo. 
 
As RAMs (Reações Adversas Medicamentosas) mais frequentemente notificadas (i.e., com uma 
incidência ≥ 1%) nos ensaios clínicos foram (com maior % de incidência): disgeusia (2,6%) e 
náuseas (1,6%). 
 
A segurança de cloridrato de loperamida foi avaliada em 2755 doentes com idades ≥ a 12 anos que 
participaram em 26 ensaios clínicos controlados e não controlados com cloridrato de loperamida 
utilizado no tratamento da diarreia aguda. As RAMs mais frequentemente notificadas (>1%) nestes 
ensaios clínicos foram obstipação (2,7%), flatulência (1,7%), cefaleia (1,2%), e náuseas (1,1%).  
 
A segurança do cloridrato de loperamida foi também avaliada em 321 doentes que participaram em 5 
ensaios clínicos controlados e não controlados com cloridrato de loperamida para o tratamento da 
diarreia crónica. As RAMs mais frequentemente notificadas (>1%)  nestes ensaios clínicos foram 
flatulência (2,8%), obstipação (2,2%), tonturas (1,2%), e  náuseas (1,2%).  
População Pediátrica  
 
A segurança do cloridrato de loperamida foi avaliada em 607 doentes com idades entre os 10 dias e 
os 13 anos que participaram em 13 ensaios clínicos controlados e não controlados com cloridrato de 
loperamida para o tratamento da diarreia aguda. A única RAM notificada para ≥ 1% dos doentes 
tratados com cloridrato de loperamida foi vómito. 
 
A tabela 1 descreve as RAMs que foram notificadas com a utilização de loperamida-simeticone a 
partir de qualquer ensaio clínico ou experiência pós-comercialização. Adicionalmente, as RAMs 
notificadas com a utilização de cloridrato de loperamida (um dos componentes de loperamida-
simeticone) também são descritas.  
 
As categorias de frequências baseiam-se em dados de ensaios clínicos com loperamida-simeticone e 
cloridrato de loperamida e usam a seguinte convenção: muito frequentes (≥ 1/10); frequentes (≥ 
1/100, <1/10); pouco frequentes (≥ 1/1.000, <1/100); raros (≥ 1/10.000, <1/1.000); muito raros ( 
<1/10.000). 
 
Tabela 1: Reações Adversas Medicamentosas 
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Reações adversas 
Frequência 

Classes de sistemas de 
órgãos 

Frequentes Pouco frequentes Raros 
Doenças do sistema 
imunitário  

  Reação de 
hipersensibilidade a, 
Reação anafilática 
(incluindo Choque 
anafilático) a, Reação 
anafilactóide a  

Doenças do sistema 
nervoso 

Cefaleia b, Disgeusia Sonolência a, 
Tonturas c 

Perda de consciência a, 
Nível reduzido de 
consciência a, Estupor 
a, Hipertonia a, 
Coordenação anormal a  
 

Afeções oculares   Miose a 
 

Doenças 
gastrointestinais 
 

Náuseas 
 

Dor abdominal, 
Desconforto 
abdominal b 
Dor abdominal 
superior b 
Vómito, 
Obstipação, 
Distensão 
abdominal c, 
Dispepsia c, 
Flatulência, 
Boca seca 

Íleo a (incluindo íleo 
paralítico), Megacólon 
a (incluindo megacólon 
tóxico d)  

Doenças dos tecidos 
cutâneos e subcutâneos 

 Erupção cutânea Erupção bolhosa 
(incluindo Síndrome de 
Stevens-Johnson a, 
Necrólise epidérmica 
tóxica a e 
Eritema multiforme a), 
Angioedema a, 
Urticária a, Prurido a 

Doenças renais e 
urinárias 

  Retenção urinária a 

Perturbações gerais e 
alterações 
no local de 
administração 

 Astenia Fadiga a 

a: a inclusão deste termo baseia-se em notificações pós-comercialização de cloridrato de loperamida. 
Como o processo de determinação de RAMs pós-comercialização não diferencia as indicações para 
diarreia crónica e aguda ou adultos e crianças, a frequência é estimada a partir de todos os ensaios 
clínicos com cloridrato de loperamida, incluindo os ensaios em crianças ≤12 anos (N=3683). 
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b: a inclusão deste termo baseia-se em RAMs notificadas em ensaios clínicos com cloridrato de 
loperamida. A categoria de frequências baseia-se em ensaios clínicos com cloridrato de loperamida 
na diarreia aguda (N=2755). 
c: a inclusão deste termo baseia-se na experiência pós-comercialização com loperamida-simeticone. 
A categoria de frequências baseia-se em ensaios clínicos com loperamida-simeticone na diarreia 
aguda (N=618). Tonturas e distensão abdominal também foram identificadas como RAMs em 
ensaios clínicos com cloridrato de loperamida. 
d: ver secção 4.4  
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, 
uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-
se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através de: 
 
INFARMED, I.P. 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 73 73 
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 
Fax: + 351 21 798 73 97 
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Sintomas 
Em caso de sobredosagem (incluindo sobredosagem relativa associada a disfunção hepática) podem 
ocorrer depressão do sistema nervoso central (estupor, coordenação anormal, sonolência, miose, 
hipertonia muscular, depressão respiratória), boca seca, desconforto abdominal, náuseas e vómitos, 
obstipação, retenção urinária e íleo paralítico.. 
 
Tratamento 
Se ocorrerem sintomas de sobredosagem pode ser administrada naloxona como antídoto. Uma vez 
que a duração da ação da loperamida é mais prolongada do que a da naloxona (1 a 3 horas) pode ser 
indicada a repetição do tratamento com naloxona. Por esse motivo, o doente deve permanecer sob 
vigilância rigorosa durante pelo menos 48 horas a fim de se detetar possível depressão ao nível do 
sistema nervoso central. 
 
População Pediátrica  
As crianças podem ser mais sensíveis do que os adultos aos efeitos sobre o sistema nervoso central. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 6.3.2.2.1 - Aparelho digestivo. Modificadores da motilidade 
gastrintestinal. Modificadores da motilidade intestinal. Antidiarreicos. Obstipantes, código ATC: 
A07DA53 
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Mecanismo de Ação 
 
Cloridrato de loperamida 
A loperamida liga-se aos recetores opiáceos na parede do intestino, reduzindo o peristaltismo 
propulsivo, aumentando o tempo de trânsito intestinal e aumentando a reabsorção de água e 
eletrólitos. A loperamida não altera a flora fisiológica. A loperamida aumenta o tónus do esfíncter 
anal. Imodium Plus não atua a nível central. 
 
Simeticone 
O simeticone é um agente tensioativo inerte com propriedades que evitam a formação de espuma, 
aliviando potencialmente os sintomas causados por gases e associados com a diarreia. 
O simeticone é dimeticone líquido ativado com dióxido de silício finamente dividido, de modo a 
aumentar as propriedades do silicone que evitam a formação de espuma. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
Uma grande parte da loperamida ingerida é absorvida a partir do intestino, mas devido ao efeito de 
metabolismo de primeira passagem significativo, a biodisponibilidade sistémica é apenas cerca de 
0,3%. O simeticone não é absorvido. 
 
Distribuição 
Estudos sobre distribuição em ratos mostraram uma elevada afinidade para a parede do intestino com 
preferência para ligação aos recetores da camada muscular longitudinal. A ligação às proteínas 
plasmáticas da loperamida é de 95%, principalmente à albumina. Os dados não clínicos 
demonstraram que a loperamida é um substrato da glicoproteína P. 
 
Biotransformação 
A loperamida é quase completamente extraída e metabolizada pelo fígado onde é 
predominantemente metabolizada, conjugada e excretada através da bílis. A N-desmetilação 
oxidativa é a principal via metabólica da loperamida e é principalmente mediada pelo CYP3A4 e 
CYP2C8. Devido a este efeito muito elevado de primeira passagem, as concentrações plasmáticas do 
fármaco inalterado permanecem extremamente baixas.  
 
Eliminação  
A semivida da loperamida no ser humano é de cerca 11 horas com uma variação de 9 a 14 horas. A 
excreção da loperamida inalterada e dos metabolitos ocorre principalmente através das fezes. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Estudos de toxicidade aguda e crónica com loperamida não mostraram toxicidade específica. Os 
resultados dos estudos efetuados in vivo e in vitro indicam que a loperamida não é genotóxica. Nos 
estudos de reprodução, doses muito elevadas de loperamida (40 mg/kg/dia - 20 vezes o limite 
máximo usado no ser humano, com base na área de superfície corporal) diminuíram a fertilidade e a 
sobrevivência fetal em associação com toxicidade materna nos ratos. Doses mais baixas não tiveram 
efeitos sobre a saúde materna ou fetal e não afetaram o desenvolvimento peri e pós-natal. 
 
O simeticone é um membro da classe dos polidimetilsilicones lineares, que têm tido uma utilização 
geral e medicinal extensa, durante muitos anos, e são considerados como biologicamente inertes, não 
apresentando propriedades tóxicas, e não foi objeto de estudos específicos de toxicidade animal. 
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6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Hidrogenofosfato de cálcio anidro,  
Celulose microcristalina,  
Acessulfamo potássico,  
Aroma de baunilha artificial (inclui propilenoglicol, maltodextrina e álcool benzílico), 
Carboximetilamido sódico (tipo A) 
Ácido esteárico. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Blisters, de abertura por pressão da película de policlorotrifluoroetileno/PVC, cobertura e fecho a 
quente, e folha de alumínio. 
ou 
Blistersde abertura destacável  dapelícula policlorotrifluoroetileno/PVC, com cobertura e fecho a 
quente, e folha de alumínio/PET/papel. 
  
Tiras de blisters de 2, 4, 5 ou 6 comprimidos em embalagens de 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 e 20 
comprimidos embalados em caixas de cartão. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais  
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Johnson & Johnson, Lda. 
Estrada Consiglieri Pedroso n.º 69 A 
Queluz de Baixo 
2730-055 Barcarena  
Portugal 
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8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
Imodium Plus Embalagem de 10 comprimidos 

(Policlorotrifluoroetileno/PVC/Alu) 
- registo n.º 5037346 

Imodium Plus Embalagem de 10 comprimidos 
(Policlorotrifluoroetileno/PVC/Alu/PET/papel) 

- registo n.º 5037353 

Imodium Plus Embalagem de 12 comprimidos 
(Policlorotrifluoroetileno/PVC/Alu) 

- registo n.º5045877 

Imodium Plus Embalagem de 12 comprimidos 
(Policlorotrifluoroetileno/PVC/Alu/PET/papel) 

- registo n.º5047261 

 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/ RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 05 de junho de 2007 
 
Data da última renovação: 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 


