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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Aero-OM, 105 mg/ml, emulsão oral 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Um mililitro de emulsão oral contém 105 mg de simeticone como substância ativa. 
 
Excipiente com efeito conhecido: 
Sacarose - 300 mg por mililitro de emulsão oral 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Emulsão oral. 
Líquido xaroposo branco translúcido. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Tratamento sintomático da cólica flatulenta, dificuldades na eructação e na 
regurgitação e distensão abdominal funcional. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Via oral. 
Agitar antes de usar. 
 
Aero-OM emulsão oral: 
Crianças até 1 ano de idade: 5 a 10 gotas 3 ou 4 vezes por dia (20 a 40 mg/dose). 
Crianças até 15 anos de idade: 10 gotas 3 ou 4 vezes por dia (40 mg/dose). 
A duração do tratamento não deverá ser superior a 10 dias. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa (simeticone) ou a qualquer um dos excipientes 
mencionados na secção 6.1.  
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Aero-OM contém sacarose (ver secção 6.1). Assim doentes com problemas 
hereditários raros de intolerância à frutose, malabsorção de glucose-galactose ou 
insuficiência de sacarase-isomaltase não devem tomar este medicamento. 
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Em caso de persistência ou agravamento dos sintomas ou no caso de obstipação 
prolongada, o doente deve procurar aconselhamento médico. 
Não utilizar em caso de suspeita de perfuração ou Ileus.  
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação  
 
É possível que Aero-OM altere a biodisponibilidade de outros medicamentos que 
sejam tomados em simultâneo. 
O uso simultâneo de Aero-OM com laxantes à base de óleos minerais (parafina) não 
é recomendado, uma vez que a mistura destes dois medicamentos reduzirá a sua 
eficácia. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez: 
Para o simeticone não existem dados clínicos de exposição de mulheres grávidas. 
Os estudos em animais sobre a gravidez, desenvolvimento embrio-fetal, parto ou 
desenvolvimento pós-natal são insuficientes. Uma vez que o simeticone não é 
absorvido no trato gastrointestinal o potencial risco no ser humano é muito baixo. 
Como não existe experiência da utilização de simeticone durante a gravidez, Aero-
OM não deve ser administrado se não for clinicamente justificável. 
 
Amamentação 
Para o simeticone não é conhecida a sua excreção no leite materno. No entanto, 
como o simeticone não é absorvido no trato gastrointestinal, o potencial risco é 
muito baixo. A utilização de simeticone durante o aleitamento deve ser feita quando 
a relação risco-benefício é favorável. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Os efeitos de Aero-OM sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Dada a ausência de absorção intestinal o risco de efeitos indesejáveis com o 
simeticone é limitado. A incidência de eventos adversos nos ensaios clínicos 
publicados é baixa (1.6%, baseados em cerca de 2500 doentes expostos) e são 
representados principalmente por alterações gastrointestinais (incidência global de 
1%). 
Os efeitos indesejáveis são classificados, de acordo com a convenção MedDRA, por 
sistema orgão classe e por frequência, da seguinte maneira: 
Muito frequente ( ≥ 1/10) 
Frequente (≥ 1/100 a <1/10) 
Pouco frequente (≥ 1/1000 a <1/100) 
Raros (≥ 1/10 000 to < 1/1000) 
Muito raro (< 1/10000) 
Desconhecidos (não podem ser calculados a partir dos dados disponíveis) 
 
Alterações gastrointestinais: 
Pouco frequentes: diarreia e dor abdominal, ileus, náuseas e vómitos. 
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Raros: reações de hipersensibilidade, tais como erupção cutânea, prurido, edema da 
face e língua e dificuldade respiratória foram também notificados. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não foram observados casos de sobredosagem. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 6.3.2.2.3. - Aparelho digestivo. Modificadores da 
motilidade gastrointestinal. Modificadores da motilidade intestinal. Antidiarreicos. 
Antiflatulentos. 
Código ATC: A03AX13 
 
Independentemente da sua procedência os gases acumulam-se no estômago e no 
intestino sob a forma de bolhas gasosas produzidas pela baixa tensão superficial e 
alta viscosidade do conteúdo gastrintestinal.  
Simeticone é uma substância quimicamente inerte que atua modificando a tensão 
superficial das bolhas gasosas atuando como um agente antiespuma. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
O simeticone não é absorvido no trato gastrointestinal nem é metabolizado, sendo 
excretado na sua forma inalterada pelas fezes. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
Os dados pré-clínicos obtidos com dimeticones não revelam riscos especiais para o 
ser humano, tendo por base estudos de toxicidade aguda, toxicidade de dose 
repetida, genotoxicidade, carcinogénicidade e toxicidade na reprodução. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Sacarose 
Essência de morango 
Benzoato de sódio (E211) 
Polisorbato 65 
Metilcelulose 
Estearato de polioxietileno (PEG 40) 
Monoestearato de glicerilo 40-55% 
Goma xantana 
Ácido benzoico 
Ácido sórbico 
Água purificada 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
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6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
Prazo de validade após a abertura inicial: 2 meses. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar a temperatura inferior a 25ºC. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
A emulsão oral apresenta-se acondicionada em frasco de plástico branco opaco de 
HDPE com conta-gotas de LDPE (tampa cor-de-rosa de HDPE e anel de segurança de 
LDPE). 
Encontra-se disponível embalagem contendo 25 ml de emulsão oral. 
 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação 
 
Não existem requisitos especiais. 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
OM Pharma, S.A. 
R. da Indústria, 2 - Quinta Grande 
2610 - 088 Amadora - Lisboa 
Portugal 
Tel.: 21 470 85 00 
Fax: 21 470 85 06 
e-mail: mailbox@ompharma.pt 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
N.º de registo: 5557509 - 25 ml de emulsão oral, 105 mg/ml, frasco conta-gotas de 
plástico branco opaco de HDPE com conta-gotas de LDPE 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 03 de março de 1966 
Data de revisão: 21 de fevereiro de 1995 
Data da última renovação: 21 de fevereiro de 2000 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 
 



APROVADO EM 
 22-09-2016 
 INFARMED 

 

 

 


