
 

 

 
FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR 

 
VOMIDRINE®, comprimidos 

Dimenidrinato 50 mg 
 
Este folheto dá-lhe informação útil sobre este medicamento. Leia-o cuidadosamente antes de 
começar o tratamento. Se tiver alguma questão ou dúvida não hesite em perguntar ao seu 
médico ou farmacêutico. Lembre-se que este medicamento foi receitado apenas para si. 
Nunca dê este medicamento a outras pessoas - mesmo se a doença que elas têm parecer 
semelhante à sua. 
 
IDENTIFICAÇÃO 
O que contém esta embalagem? 
Cada comprimido de VOMIDRINE® contém 50 mg do fármaco dimenidrinato.  
 
Como se apresenta o VOMIDRINE® Comprimidos? 
VOMIDRINE® apresenta-se em embalagens de 10 e 20 comprimidos. 
 
Quais as acções do VOMIDRINE® Comprimidos? 
O dimenidrinato tem propriedades antihistamínicas, antieméticas e antivertiginosas. Possui 
notável efeito sedativo, sendo útil para reduzir vómitos e náuseas, também usado no alívio de 
enjoo por movimento. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
Laboratórios INPHARMA, Indústria Farmacêutica, S.A., Apartado 472 Tira Chapéu – Praia  Cabo 
Verde. 
 
Produzido e Comercializado sob licença dos LABORATÓRIOS AZEVEDOS – Indústria 
Farmacêutica, S.A. 

 
PARA QUE SERVE O VOMIDRINE® COMPRIMIDOS? 
VOMIDRINE® é usado para prevenir e aliviar enjoos por movimento – tão frequentes nas 
viagens por via marítima, aérea ou terrestre.  
 
VOMIDRINE® é também usado para prevenir e tratar vertigens, náuseas ou vómitos à 
excepção dos induzidos pelos tratamentos antimitóticos (usados em oncologia). 
 
Antes de usar o VOMIDRINE® é importante ler as seguintes perguntas e respostas: 
 
QUANDO NÃO DEVO USAR O VOMIDRINE® COMPRIMIDOS? 
O VOMIDRINE® não deve ser usado em: 
 Casos de alergia conhecida ao fármaco ou a algum dos seus ingredientes 
 Em doentes com glaucoma 
 Em doentes com aumento da próstata 
 Recém-nascidos 

 
Ver também a secção "Que outros ingredientes tem o VOMIDRINE® Comprimidos " . 
 



 

 

 
QUAIS OS EFEITOS INDESEJÁVEIS DO VOMIDRINE® COMPRIMIDOS? 
 
Geralmente VOMIDRINE® é bem tolerado, no entanto, podem ocorrer sintomas de: 
• Sonolência, hiperviscosidade das secreções brônquicas, secura da boca, tonturas, 

zumbidos, cansaço ou fadiga, descoordenação, prisão de ventre, retenção urinária, 
confusão mental ou excitação no idoso, tremores e visão turva. 

 
Deverá igualmente informar o seu médico se observar algum efeito indesejável que não esteja 
acima mencionado. 
 
POSSO TOMAR VOMIDRINE® COMPRIMIDOS COM OUTROS 
MEDICAMENTOS ? 
 
Informe o seu médico se está a tomar medicamentos que inibem ou impedem as acções da 
muscarina e de agentes semelhantes à muscarina, antipsicóticos, ansiolíticos, sedativos e 
hipnóticos, barbitúricos, inibidores da monoamino oxidase (IMAOs), agonistas opiáceos, 
fenotiazinas, teofilinas e antidepressivos tricíclicos. 
A toma simultânea de qualquer destes medicamentos com o VOMIDRINE®  pode provocar 
efeitos secundários diferentes ou potencialmente mais graves do que a toma isolada de 
qualquer um deles. 
Para qualquer medicamento prescrito, deve informar sempre o seu médico ou farmacêutico 
acerca de todos os outros medicamentos que está a tomar, mesmo aqueles que adquiriu sem 
receita médica, na farmácia . 
 
QUE PRECAUÇÕES DEVO TER AO TOMAR VOMIDRINE® COMPRIMIDOS ? 
Posso tomar VOMIDRINE® Comprimidos  se estiver grávida? 
VOMIDRINE® comprimidos não deve ser utilizado durante o período de gravidez, por 
medida de prudência. 
 
Se ficar grávida não tome VOMIDRINE®  sem informar o seu médico . 
 
Posso tomar VOMIDRINE® Comprimidos se estiver a amamentar? 
Se tomar VOMIDRINE®  comprimidos não deve amamentar . 
 
VOMIDRINE® Comprimidos pode ser dado a crianças? 
VOMIDRINE® só deverá ser administrado a crianças com idade superior a 2 anos. 
 
VOMIDRINE® Comprimidos pode ser usado por pessoas idosas? 
VOMIDRINE®  comprimidos pode ser tomado por pessoas idosas. Contudo, a algumas 
pessoas idosas pode ser receitada uma dose mais baixa que a usual por sofrerem de asma 
brônquica, enfisema pulmonar, alterações do ritmo cardíaco e insuficiência hepática grave. 
 
Posso tomar VOMIDRINE®  Comprimidos se sofrer  de algum problema do fígado ou dos 
rins? 
Se sofre de algum problema do fígado ou dos rins, assegure-se que informa o seu médico pois 
ele poderá querer previamente verificar a sua função hepática ou renal. 
 
 
Quais os efeitos do VOMIDRINE® Comprimidos sobre a capacidade de condução de 
veículos e de máquinas? 



 

 

 
VOMIDRINE® pode influenciar a capacidade de conduzir automóveis e ou manobrar 
máquinas perigosas, uma vez que pode provocar sonolência. 
 
Que outros ingredientes tem o VOMIDRINE® Comprimidos ? 
 
Lactose monohidratada, Amido de milho, Talco, Gelatina ouro, Povidona, Estearato de 
magnésio, Monostearato de glicerilo 40-50, Corante tartrazina (85%) e Corante Ponceau 4R 
(50%).  
 
COMO DEVO TOMAR VOMIDRINE® COMPRIMIDOS ? 
Os comprimidos de VOMIDRINE®  são para engolir com um pouco de água, sem mastigar. 
Para prevenir o enjoo, a primeira dose deve ser administrada cerca de 30 minutos antes da 
viagem. 
 
Se estiver a tomar outros medicamentos leia "Posso tomar VOMIDRINE®  Comprimidos com 
outros medicamentos?". 
 
Adultos: A dose usual de VOMIDRINE®  comprimidos é de 50-100mg, 3 a 4 vezes ao dia. 
 
Crianças:  

De 2 a   6 anos:     ¼ a ½ comprimido 2 a 3 vezes ao dia. 
De 7 a 12 anos:      ½ a 1 comprimido 2 a 3 vezes ao dia. 
De 13 ou mais :      1 a 2 comprimidos 2 a 3 vezes ao dia. 
 

Durante quanto tempo preciso de tomar VOMIDRINE® Comprimidos? 
Não se aplica. 
 
E se me esquecer de tomar um comprimido? 
 
Não se aplica. 
 
E no caso de uma dose em excesso? 
No caso de uma sobredosagem acidental contacte imediatamente o seu médico ou o hospital 
mais próximo. O tratamento recomendado nesta situação consiste num tratamento 
sintomático e de suporte. 
Em casos de depressão respiratória, deverá ser aplicada respiração assistida e com 
fornecimento de oxigénio. 
 
OUTRAS RECOMENDAÇÕES 
• Comunique ao seu médico ou farmacêutico a ocorrência de qualquer efeito indesejável 

não mencionado neste folheto. 
• Verifique sempre o prazo de validade dos medicamentos inscrito na embalagem. 
• Não use medicamentos depois de passado o prazo de validade indicado na embalagem. 
 
 
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DESTE MEDICAMENTO 
• Conserve os comprimidos ao abrigo da luz directa, e em local fresco e seco. 
• Conserve os medicamentos fora do alcance das crianças. 
 
PARA MAIS INFORMAÇÕES 
Se tem alguma dúvida ou pergunta sobre o VOMIDRINE® Comprimidos contacte o seu 
médico ou farmacêutico. 
 
DATA DE REVISÃO DO FOLHETO 
Junho 2005 


