Normaten Fiber
Plantago ovata

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

Nomenclatura botânica oficial: Plantago ovata Forsk.
Nomenclatura popular: Fibras de Psyllium husk
Família: Plantaginaceae
Parte da planta utilizada: Casca (epiderme e camadas adjacentes) da semente

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES:
Pó efervescente para administração por via oral após dissolução em água.
Embalagens com 10 envelopes de 5 g.

VIA ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS

COMPOSIÇÃO
Cada envelope Sabor Abacaxi contém:
Casca da semente de Plantago ovata (Psyllium husk)..... 3,7 g (equivalente à 3,5 g de Plantago ovata à 95%)
Excipientes efervescentes q.s.p ....................................... 1 envelope
Excipientes efervescentes: sacarina sódica, aspartamo, bicarbonato de sódio, ácido tartárico, aroma abacaxi e
corante amarelo de quinolina.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1-INDICAÇÕES
Este medicamento destina-se para:
- Constipação intestinal;
- Diarreia;
- Patologias que alternam episódios de diarreia e constipação (intestino irritado, diverticulose);
- Doenças proctológicas que causam dor e desconforto durante a evacuação (hemorroida, fissura e abscesso
anal);
- Transtornos gerais da evacuação. Ao reduzir o esforço para evacuação pode reduzir a incidência de agravos
das hemorroidas;

- Auxiliar a evacuação no pós-operatório de hemorroidectomia e de quaisquer outros procedimentos
cirúrgicos da região anorretal. Empregado rotineiramente após cirurgias de hemorroidectomia reduz a taxa de
reinternação por intercorrências previsíveis;
- Promover uma pequena redução do colesterol (cerca de 5%).

2-RESULTADOS DE EFICÁCIA
Normaten Fiber pertence à classe dos laxantes incrementadores do bolo intestinal, enquanto modulador
intestinal pode ser empregado no tratamento de constipação leve, diarreia funcional e em patologias que
cursam com uma ou ambas as condições (síndrome do intestino irritável) (ESCOP, 2003; WICHTL, 2004). É
indicado para casos de constipação intestinal crônica ou ocasional, associados ou não à modificação da dieta
habitual, viagens, hemorroidas, transtornos emocionais (ESCOP, 2003; WICHTL, 2004).
Na Síndrome do Intestino Irritável, o consumo adequado de fibras vegetais auxilia no processo de
regularização do hábito evacuatório (ESCOP, 2003; WICHTL, 2004).
No pós-operatório de doenças anorretais e nas patologias específicas como hemorroidas, fissuras, abscesso
anal, o consumo de Normaten Fiber promove melhora na consistência das fezes e diminuição do esforço às
evacuações (WICHTL, 2004; VANACLOCHA, 2003).
O uso de fibras associado à adequação dietética proporciona alívio da dor, do desconforto intestinal e do
número de reinternações pós-operatórias (ESCOP, 2003; WICHTL, 2004).
A nível preventivo, a ingestão adequada de fibras alimentares possibilita redução da incidência e agravação
das doenças anorretais (hemorroida, fissura e abscesso anal). Proporciona alívio da dor e desconforto durante
a evacuação em pacientes com doenças anorretais (ESCOP, 2003; WICHTL, 2004).
Normaten Fiber juntamente com uma dieta equilibrada promove pequena redução do colesterol (cerca de 5%).
Esta ação se deve à redução da reabsorção intestinal do colesterol contido na dieta alimentar, somada à maior
excreção fecal de sais biliares ricos em colesterol. Ensaios clínicos demonstram que o uso de cascas da
semente do Plantago ovata promove uma pequena redução do colesterol total, de cerca de 5%.
Normaten Fiber não contém irritantes da mucosa intestinal, atuando como estimulante dos mecanismos
fisiológicos, sem causar dependência ou acomodação.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
Características químicas e farmacológicas:
A casca da semente de Plantago ovata contém 85% de ácido arabinoxilanos, pequena porcentagem de
ramnose e ácido galacturônico. A atividade terapêutica é decorrente da fibra dietética, altamente solúvel, que
constitui seu princípio ativo. O mecanismo de ação da fibra ocorre por aumento do volume e grau de
hidratação das fezes, contribuindo para a normalização do hábito intestinal.

Farmacocinética:
A fibra vegetal do Plantago ovata não sofre absorção a nível intestinal. Sendo assim, não é possível
determinar as constantes farmacocinéticas que definem os níveis de absorção e metabolização do Normaten
Fiber.
Dessa maneira, não é possível detectar sua presença no sangue, fluidos corporais, placenta e leite materno.
No intestino, a fibra está exposta à ação fermentativa das bactérias colônicas. A degradação da fibra por estas
bactérias resulta na produção de gases e ácidos graxos de cadeia curta, podendo ocorrer uma pequena
absorção destes ácidos.

Farmacodinâmica:
A atividade terapêutica de Normaten Fiber é decorrente da fibra vegetal, altamente solúvel. A grande
quantidade de mucilagem presente na casca da semente de Plantago ovata promove retenção de água e
aumento do volume e redução da consistência do bolo fecal. A soma desses fatores favorece a produção de
movimentos peristálticos, que facilitam a eliminação fisiológica das fezes sem causar irritação intestinal
(ESCOP, 2003; WICHTL, 2004).
Nos casos de diarreia a mucilagem presente no Normaten Fiber absorve e retém água do trato gastrointestinal
permitindo ajustar a consistência das fezes, normalizando a função intestinal e aliviando os sintomas
diarreicos (ESCOP, 2003; WICHTL, 2004).
Alguns tipos de fibras, incluindo a presente na casca da semente de Plantago ovata, juntamente com uma
dieta equilibrada, oferecem discreta redução do colesterol. Este efeito deve-se ao fato do Normaten Fiber
reduzir a reabsorção intestinal e aumentar a excreção fecal de ácidos biliares ricos em colesterol (ESCOP,
2003; WICHTL, 2004).

4. CONTRAINDICAÇÕES
Normaten Fiber não deve ser administrado em casos de obstrução intestinal, dores abdominais de origem
desconhecida, náuseas, vômitos, hipersensibilidade ao Plantago ovata ou algum componente da formulação.
Não administrar juntamente com antidiarreicos e produtos inibidores da motilidade intestinal (difenoxilato,
loperamida, opiáceos, etc.) devido ao risco de obstrução intestinal.
Não use esse medicamento em caso de doenças intestinais graves.
Esse produto não deve ser administrado em pacientes diabéticos com dificuldades no ajuste de insulina.

Este medicamento é contraindicado para menores de 6 anos.

Gravidez e lactação:
Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez durante ou após o tratamento. Apesar de não haver
contraindicação formal para uso em gestantes, este medicamento não deve ser utilizado sem a orientação
médica.

Informe ao médico se estiver amamentando. Os efeitos do uso de Normaten Fiber no período da lactação não
estão completamente elucidados. Como fibras solúveis atuam diretamente no intestino e não são absorvidas a
nível intestinal, supõe-se que não atinjam a barreira placentária e o leite materno.
Normaten Fiber é uma formulação de ação local devido ao seu conteúdo em fibras, não sendo digerível e nem
absorvível. No entanto, a fibra solúvel presente na formulação adsorve substâncias orgânicas, inorgânicas e
minerais. Assim, para evitar risco de eliminação excessiva destas substâncias durante a gestação, não se
recomenda ultrapassar as doses prescritas.

De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este medicamento
apresenta categoria de risco B.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião
dentista.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Normaten Fiber não deve ser administrado em casos de obstrução intestinal, dores abdominais de origem
desconhecida, náuseas, vômitos ou hipersensibilidade ao Plantago ovata ou algum componente da
formulação.
Cada envelope de Normaten Fiber contém aproximadamente 219,88 mg de sódio, portanto deve ser
administrado com cautela a pacientes em dietas hipossódicas.
A inalação acidental do pó de Psyllium pode provocar reações alérgicas como rinite, conjuntivite, urticária e
asma em pacientes hipersensíveis.
Durante o tratamento, recomenda-se a ingestão de 1 a 2 litros de água por dia.
Normaten Fiber não deve ser utilizado sem diluição em líquidos. Deve-se ressaltar a importância de uma
hidratação adequada durante o tratamento, especialmente se o medicamento foi inadequadamente ingerido
sem prévia dissolução em água.
A medicação deverá ser ingerida durante ou após as refeições. Seguir a orientação médica, respeitando
sempre os horários, modo de uso, doses e a duração do tratamento.
Recomenda-se suspender o medicamento em casos de manifestações alérgicas, obstrução intestinal, diarreia
persistente, náuseas, vômitos, comprometimento do estado nutricional e fortes dores abdominais que surgiram
após o início da terapia. Informe ao médico imediatamente.
Fibras vegetais solúveis não promovem efeito laxativo imediato e sim uma regularização do trânsito
intestinal.
Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez durante ou após o tratamento. Apesar de não haver
contraindicação formal para uso em gestantes, este medicamento não deve ser utilizado sem a orientação
médica.

Informe ao médico se estiver amamentando. Os efeitos do uso de Normaten Fiber no período da lactação não
estão completamente elucidados. Como fibras solúveis atuam diretamente no intestino e não são absorvidas a
nível intestinal, supõe-se que não atinjam a barreira placentária e o leite materno.
Normaten Fiber é uma formulação de ação local devido ao seu conteúdo em fibras, não sendo digerível e nem
absorvível. No entanto, a fibra solúvel presente na formulação adsorve substâncias orgânicas, inorgânicas e
minerais. Assim para evitar risco de eliminação excessiva destas substâncias durante a gestação, não se
recomenda ultrapassar as doses prescritas.
Esse produto não deve ser administrado em pacientes diabéticos com dificuldades no ajuste de insulina.

De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este medicamento
apresenta categoria de risco B.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião
dentista.

Atenção fenilcetonúricos: contém fenilalanina.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
- Interações medicamento-medicamento:
A administração conjunta a pacientes em tratamento com digitálicos, derivados de cumarinas, carbamazepina
e sais de lítio não é recomendada, pois a fibra poderá dificultar a absorção destes medicamentos. Nos casos
em que a associação é necessária, esses fármacos devem ser administrados no mínimo 2 horas antes da
ingestão de Normaten Fiber para evitar alteração de absorção e, consequentemente, do efeito terapêutico.
Normaten Fiber não deve ser associado com antidiarreicos e produtos inibidores da motilidade intestinal pelo
risco de causar obstrução intestinal.
A administração de cascas de sementes de Plantago ovata pode aumentar a farmacocinética de medicamentos
antiparkinsonianos (levodopa, carbidopa).

- Interações medicamento-alimento:
Normaten Fiber pode reduzir a absorção intestinal de cálcio, zinco, cobre, ferro, magnésio e vitamina B12.
- Interações medicamento-doença:
Em caso de pacientes diabéticos, o uso de Normaten Fiber concomitantemente com medicamentos
antidiabéticos, pode aumentar o risco de quadros hipoglicemiantes. Normaten Fiber retarda a absorção de
glicose, portanto poderá ser necessário ajustar ou reduzir a dose de medicamentos hipoglicemiantes.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15° e 30° C), dentro de sua embalagem original, e
protegida da umidade.

O prazo de validade é de 24 meses e está indicado na embalagem externa do produto.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas e organolépticas:
Pó efervescente de leve coloração amarela e com sabor característico de abacaxi.
Após diluição em água, caso não seja administrado imediatamente, o produto tende a enrijecer devido à alta
concentração de mucilagem nas cascas de semente de Plantago ovata.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR
Adultos e crianças acima de 12 anos:
1 (um) envelope dissolvido em aproximadamente 150 mL de água fria, 1 a 3 vezes por dia.

Crianças entre 6 a 12 anos:
Meio envelope dissolvido em aproximadamente 80 mL de água fria, 1 a 3 vezes por dia.

Pacientes idosos:
Normaten Fiber pode ser prescrito para idosos em condições médicas favoráveis, capazes de ingerir e deglutir.
A posologia é idêntica à recomendada para pacientes adultos.

Recomendações para a administração do produto
Esvaziar o conteúdo de um envelope em um copo em seguida completar com cerca de 80 ou 150 mL de água
fria, dependendo da idade do paciente.
Mexer vigorosamente, com o uso de uma colher, até que a mistura fique uniforme e sem formação de
grânulos. Depois de finalizada a leve efervescência, tomar imediatamente. Caso não seja administrado
imediatamente, o produto tende a enrijecer.
É recomendado ingerir um copo de água adicional, após a administração do Normaten Fiber.
Durante o tratamento, recomenda-se a ingestão de 1 a 2 litros de água por dia.
Normaten Fiber não deve ser utilizado sem diluição em líquidos. Deve-se ressaltar a importância de uma
hidratação adequada durante o tratamento, especialmente se o medicamento foi inadequadamente ingerido
sem prévia dissolução em água.
A medicação deverá ser ingerida durante ou após as refeições.

Modo de usar:

Recomenda-se ingerir um copo de água adicional, após a ingestão de Normaten Fiber.
Não exceder a quantia de 15 g (3 envelopes) de Normaten Fiber ao dia sem orientação médica.
Antes da utilização, verificar se há antecedentes alérgicos, especialmente aos componentes da formulação.
Uso exclusivo por Via Oral

9. REAÇÕES ADVERSAS
Reações adversas referentes ao uso de Normaten Fiber são geralmente incomuns, pouco intensas e
reversíveis: meteorismo, desconforto abdominal suportável, fezes amolecidas, discreta plenitude gástrica.
Relatos de parada de eliminação das fezes, vômitos, diarreia e cólicas fortes devem ser avaliados com cautela.
No período adaptativo, que inclui as duas primeiras semanas de uso do Normaten Fiber, podem surgir
alterações leves e reversíveis do hábito intestinal, com aumento dos gases intestinais e discreta sensação de
plenitude gástrica.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária NOTIVISA, disponível em http://www.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp, ou para a Vigilância
Sanitária Estadual ou Municipal.

10. SUPERDOSE
Não foram descritos casos de intoxicação por superdose em virtude do princípio ativo dessa formulação não
ser absorvido no intestino. No entanto, em caso de ingestão excessiva, podem ocorrer sintomas referentes à
ação local do fármaco: inapetência, náuseas, vômitos, plenitude gástrica, dores epigástricas, obstrução
intestinal, diarreia com possibilidade de desidratação e redução da absorção de alguns nutrientes.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.
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VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA
Lote, fabricação e validade: vide rótulo e/ou cartucho.
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