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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO:  1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO:  Laxodal 7.5 mg/ml solução oral. 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: 
Cada 100 ml da solução contém 750 mg de Picossulfato de sódio [sal bissódico do ácido 4,4’ (2-picolilideno) -bis-fenilsulfúrico)] Excipientes: Para-hidroxibenzoato de metilo sódico 1,8 mg/ml Solução 
de sorbitol 70% 0,39 mg/ml Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 3. FORMA FARMACÊUTICA:  Solução oral, em gotas. 4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS: 4.1 Indicações terapêuticas: Em 
todas as formas de obstipação. 4.2 Posologia e modo de administração: Adultos e crianças com mais de 10 anos: 10-20 gotas (5-10 mg). Crianças de 4 a 10 anos: 5-10 gotas (2,5-5 mg). Crianças 
com menos de 4 anos: 0,250 mg/kg de peso corporal. 4.3 Contraindicações: Hipersensibilidade ao Picossulfato de sódio ou a qualquer dos constituintes do produto. O Laxodal está também 
contraindicado nas seguintes situações: - Obstrução intestinal; - Riscos de uso prolongado; - Hiperdosagem; - Deficit de fluidos e eletrólitos (riscos em crianças e idosos);  4.4 Advertências e 
precauções especiais de utilização:  Tal como com todos os laxantes, o Laxodal não deve ser tomado por longos períodos de tempo. Se se verificar que os laxantes são necessários diariamente, 
a causa da obstipação deve ser investigada. O uso prolongado ou excessivo pode levar ao aparecimento de um desequilíbrio hidroeletrolítico e hipocaliémia e pode precipitar o aparecimento de 
obstipação como efeito rebound. Este medicamento contém parabenos, que podem causar reações de hipersensibilidade retardada, tal como dermatite de contacto, principalmente após a aplicação 
tópica. Este medicamento contém sorbitol, doentes com problemas hereditários raros de intolerância à frutose não devem tomar este medicamento. As crianças não devem utilizar o Laxodal sem 
aconselhamento médico. 4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação:  O uso simultâneo de diuréticos ou adreno-corticosteroides com doses elevadas de Laxodal, pode aumentar 
o risco de desequilíbrio eletrolítico o que pode levar ao aumento da sensibilidade aos glicosídeos cardíacos. 4.6 Gravidez e aleitamento: A longa experiência do uso do picossulfato de sódio não 
revelou a existência de efeitos indesejáveis durante a gravidez. No entanto, como com todos os fármacos, Laxodal só deve ser administrado durante a gravidez se aconselhado pelo médico.  
Embora não haja provas de que o Laxodal passe para o leite materno, a amamentação não é recomendada. 4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas: Não se conhecem 
efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 4.8 Efeitos indesejáveis: Incidência de frequência > 1/10 000 < 1/1 000 (raros) Aparelho digestivo: náuseas, vómitos; Organismo como 
um todo: dores abdominais; Sistema nervoso: lipotímia.  4.9 Sobredosagem: Sintomas: Quando administrado em doses elevadas, o Laxodal pode provocar fezes líquidas (diarreia), cólicas 
abdominais e uma depleção clinicamente significativa em potássio e outros eletrólitos. Além disso, têm sido relatados casos de isquémia da mucosa do cólon associados a doses elevadas de 
picossulfato de sódio (consideravelmente mais elevadas do que as doses habitualmente recomendadas para o tratamento da obstipação).  Os laxantes são conhecidos por causar, em sobredosagem 
crónica, diarreia crónica, dor abdominal, hipocaliémia, hiperaldosteronismo secundário e cálculos renais. Associados aos abusos de laxantes também foram descritos, secundariamente à 
hipocaliémia, danos dos túbulos renais, alcalose metabólica e fraqueza muscular.  Tratamento: A absorção do fármaco pode ser prevenida ou minimizada, se pouco tempo após a ingestão for 
induzido o vómito ou se for efetuada uma lavagem gástrica. Pode ser necessária a reposição de fluidos e a correcção do equilíbrio eletrolítico. Este facto é particularmente importante para os doentes 
idosos e jovens.  A administração de anti-espasmódicos pode revestir-se de algum valor. 5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS: Classificação Fármaco-Terapêutica: 6.3.2.1.2. Laxantes de 
contacto Código ATC: A06A B08. 5.1 Propriedades farmacodinâmicas: O Picossulfato de Sódio, sal sódico do semi-éster 4,4’ (2-piridimetilene) do ácido difenilsulfúrico, pertence ao grupo dos 
laxantes fenólicos. Estes laxantes chamaram-se em tempos “estimulantes” mas são melhor definidos como “secretagogos” termo que define melhor a sua principal ação sobre o transporte e 
concentração intestinal hidro-electrolítica. O Picossulfato de Sódio e o bisacodil são intimamente afins porque o primeiro é o éster dissulfúrico do desacetobisacodil e o último o seu éster diacético. 
O Picossulfato de Sódio é o protótipo dos laxantes não absorvíveis, isto é, que atingem diretamente o local de ação. A maior parte do fármaco passa através do íleo sem ser absorvida e, uma vez 
atingido o intestino grosso, exerce a sua ação após a separação dos radicais sulfato exclusivamente por ação das sulfatases produzidas pelas bactérias que aí se encontram. O Picossulfato de 
Sódio, portanto, pode ser administrado em gotas que facilitam uma proporcionalidade correta e um melhor ajustamento da posologia. Está atualmente demonstrado que os laxantes difenólicos 
farmacologicamente ativos possuem os chamados fenóis livres. Todas as outras formas em que eles se apresentam são considerados “pró-fármacos”. O agente responsável pela ação laxante do 
picossulfato de sódio é o [bis – (p-hidroxifenil) -piridil-2-metano] (BHPM) ou desacetobisacodil (DES), um metabolito de picossulfato de sódio e do bisacodil. Estes factos foram demonstrados em 
animais e confirmados no homem onde se verificou a hidrólise do picossulfato de sódio e do bisacodil em BHPM. O processo de hidrólise ocorre por ação da microflora intestinal no caso do 
picossulfato de sódio. Mecanismo de ação do picossulfato de sódio: Embora a ação laxante seja bem conhecida, o seu mecanismo de ação continua por esclarecer, incluindo o do Picossulfato de 
Sódio. Admite-se geralmente que os laxantes provocam a evacuação por aumento do teor de água nas fezes e da velocidade de trânsito intestinal devido a um ou mais dos seguintes mecanismos: 
- aumento da permeabilidade epitelial; - inibição da absorção ativa da água e dos eletrólitos; - estímulo da secreção ativa da água e dos eletrólitos; - ação sobre a motilidade intestinal ; Picossulfato 
de Sódio e motilidade intestinal: À semelhança de outros laxantes difenólicos, a ação laxante do Picossulfato de Sódio está ligada à diminuição da contractibilidade segmental do intestino, associada 
à aceleração do trânsito e ao facto de estes fármacos influenciarem a atividade mioeléctrica intrínseca do cólon. Picossulfato de Sódio e transporte da água e eletrólitos: Pensa-se que à semelhança 
do bisacodil cujo metabolito ativo é o mesmo do Picossulfato de Sódio, este laxante tem ação a nível do transporte hidroeletrolítico. Estes elementos mostram que a introdução do fármaco tanto no 
intestino delgado como no intestino grosso do homem estimula nitidamente a secreção da água, o aumento de secreção de potássio e um elevado potencial de ação através da mucosa. Os 
mecanismos eventualmente responsáveis por estas alterações são: Estímulo da adenilciclase com o consequente aumento de CAMP que provoca a secreção ativa dos iões. Os resultados nos 
animais são contraditórios mas não existem no homem. Inibição da Na-KATPase, enzima que atua como mediadora entre a absorção ativa do sódio e passiva da água.  Aumento da síntese de 
derivados do ácido araquidónico como atividade diarreiogénica. Os segmentos do cólon humano recolhidos durante as operações cirúrgicas produzem substâncias derivadas do metabolismo do 
ácido araquidónico como prostaglandinas, 5-HETE – e LTB4 que aumentam com incubação em contacto com diversos laxantes secretagogos, entre os quais o Picossulfato de Sódio. Picossulfato 
de Sódio e permeabilidade da mucosa (perturbações da membrana): Como agente responsável pelo efeito laxante (BHPM) é o mesmo quer se trate do Picossulfato de Sódio quer do bisacodil, 
pensa-se que a atividade exercida pela administração do bisacodil sobre a mucosa seja idêntica à que se obtém com o Picossulfato de Sódio. O bisacodil induz alterações morfológicas das 
superfícies absorventes da mucosa intestinal e pode produzir o efeito laxante diretamente quer através da redução da absorção da secreção do PGE quer do estímulo do AMP cíclico (CAMP). 
Relação dose / efeito / tempo:  Verificou-se na experimentação clínica uma clara relação entre a dose e o efeito. Nos ensaios realizados em animais, tornou-se evidente que o tempo de latência não 
é influenciado pela dose mas sim pela velocidade com que o Picossulfato de Sódio é hidrolisado pela flora bacteriana. CONCLUSÕES: O Picossulfato de Sódio, que pertence ao grupo dos laxantes 
fenólicos, é um laxante não absorvido, isto é, atinge diretamente o local de ação - intestino grosso - onde exerce a sua ação após a separação dos radicais sulfato por ação das sulfatases produzidas 
pelas bactérias presentes, dando origem a BHPM, sem metabolito ativo. A ação laxante de LAXODAL é consequência de:  Ação sobre a motilidade intestinal, ligada à diminuição da contractibilidade 
segmentar do intestino e aceleração do trânsito, por ação sobre a atividade mioeléctrica intrínseca do cólon. Efeito secretagogo que se obtém através de diferentes mecanismos (inibição do Na-
KaPase, secreção de PGE, etc.). Alterações morfológicas das superfícies absorventes da mucosa intestinal. 5.2 Propriedades farmacocinéticas: Os ensaios de farmacocinética efetuaram-se nos 
últimos anos sobretudo para comparar a farmacocinética do Picossulfato de Sódio com a de outros laxantes difenólicos. O Picossulfato de Sódio é o protótipo dos laxantes não absorvíveis, isto é, 
que atingem diretamente o local de ação independentemente do processo de excreção biliar. A maior parte do fármaco passa através do íleo sem ser absorvida e, uma vez atingido o intestino 
grosso, exerce a sua ação após a separação dos radicais sulfato exclusivamente por ação das sulfatases produzidas pelas bactérias que aí se encontram. O Picossulfato de Sódio, portanto, pode 
ser administrado em drageias que não necessitam de revestimento protetor ou em gotas que facilitam uma proporcionalidade correta e um melhor ajustamento da posologia. Existem poucos ensaios 
sobre a farmacocinética do Picossulfato de Sódio no homem, tendo-se adquirido as principais informações em animais. Os elementos disponíveis, porém, são suficientes para definir as características 
farmacocinéticas do fármaco. Em todos os ensaios farmacocinéticos efetuados no homem, comparou-se o Picossulfato de Sódio com o éster diacético análogo (bisacodil) que é um laxante 
difenólico absorvível, isto é, exerce a sua ação sobre o cólon após a excreção biliar. Excreção biliar: A excreção biliar foi calculada em doentes com drenagem da bílis depois da remoção de cálculos 
biliares e do colédoco. Como o Picossulfato de Sódio atua na forma de fenol livre, foi esta substância que se doseou durante os ensaios. Picossulfato de Sódio e o bisacodil foram administrados 
por via oral na dose equivalente a 7,7 mg do seu derivado ativo (desacetobisacodil). As figuras 1 e 2 mostram os diagramas relativos à excreção biliar de desacetobisacodil (DES) após a 
administração de Picossulfato de Sódio e de bisacodil a quatro voluntários sãos. Em todos os casos tratados com Picossulfato de Sódio, as concentrações de DES em cada fração foram 
notavelmente mais baixas que as obtidas com o bisacodil e mesmo muito baixas em termos absolutos (≤ 0,5 µg/ml). Verificou-se, contudo, um aumento da concentração nas últimas frações de bílis 
recolhidas (até 1,5 - 2 µg/ml). Estes resultados demonstram que o Picossulfato de Sódio é excretado pela bílis em proporções diminutas (tal como se tinha observado nos animais) e que o 
Picossulfato de Sódio e o bisacodil administrados por via oral diferem nitidamente na cinética de absorção e excreção. Estas diferenças parecem refletir principalmente o diferente grau de absorção 
dos dois fármacos a nível intestinal. De facto, enquanto o bisacodil é absorvido no intestino delgado e excretado pela bílis, o Picossulfato de Sódio não é absorvido significativamente nesta parte do 
trato digestivo. O pequeno mas significativo aumento observado nas últimas frações da bílis recolhidas demonstram a existência de uma absorção tardia na zona terminal do cólon após a hidrólise 
bacteriana. O facto de tal aumento não ser mais acentuado deve provavelmente atribuir-se à alargada utilização de antibióticos nos doentes submetidos a cirurgia e à consequente perturbação da 
flora intestinal. Excreção pelas fezes e urina: Determinou-se a excreção do Picossulfato de Sódio e dos seus derivados nas fezes e na urina das 48 horas que se seguiram à administração oral a 5 
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indivíduos sãos. O Picossulfato de Sódio ou o seu derivado estão presentes hidrolisados nas fezes numa quantidade média de 58 ± 7%, 66% dos quais na forma de difenol livre (BHPM) e 34% na 
de picossulfato. A urina deverá conter BHPM na forma de glicuronidos em quantidades da ordem dos 12,5 ± 4,4%. Estes baixos valores devem-se à absorção ter lugar no cólon após a hidrólise 
bacteriana. Num ensaio efetuado com 3 voluntários em que se administraram por via retal 27 mg de Picossulfato de Sódio, já ao fim de 90 minutos se verificava a presença de uma moderada 
quantidade de BHPM na urina, o que mostra a velocidade com que o fármaco se hidrolisa. Com base nos elementos obtidos com o Picossulfato de Sódio e o bisacodil, parece que a via de excreção 
urinária no homem é em geral mais importante que no rato, o que está, portanto, de acordo com os elementos já conhecidos, isto é, que a excreção pela via biliar no homem é escassa ao contrário 
do que acontece no rato, onde a excreção por esta via é muito boa.  O facto de ao fim de 48 horas - mesmo somando as frações urinária e fecal - o fármaco total excretado ser em média de 70,5 
± 4,7% demonstra que ele se mantém no organismo, provavelmente em circulação entero-hepática, em condições de produzir um efeito laxante moderado e persistente nas 48 horas que se seguem 
à administração.  Excreção pelo leite materno: A investigação efetuada em 21 mães que amamentavam demonstrou que, com a administração de 8,1 a 25 mg de Picossulfato de Sódio, nem esta 
substância nem o seu metabolito ativo se detetam no leite.  Não se Efetuaram ensaios farmacocinéticos em doentes que sofriam de doenças renais ou hepáticas mas a fraca absorção do fármaco 
e o seu local de ação não são de molde a provocar perturbações do metabolismo do Picossulfato de Sódio nestas situações patológicas. 5.3 Dados de segurança pré-clínica: O Picossulfato de 
Sódio é geralmente considerado como um fármaco praticamente atóxico.  Os dados adquiridos nos ensaios experimentais foram obtidos em culturas de células hepáticas humanas e comparados 
com os que procederam de diferentes espécies animais em que se utilizou bisacodil e o sene. Num outro ensaio, avaliaram-se as Interações entre o Picossulfato de Sódio e outros laxantes 
difenólicos e as bactérias intestinais in vitro. Só com doses extremamente elevadas (500 a 100 vezes maiores que as doses terapêuticas) se verificou uma pequena diminuição do número de células 
em culturas de feto humano, mas sem alterações morfológicas como sucedeu com as células hepáticas do coelho. Para concentrações de 1000 µl/ml, observou-se também uma diminuição do 
número de mitoses proporcional à dose que não apresentavam anormalidades nem diferenças de velocidade do crescimento in vitro em relação ao controlo. O metabolito ativo do Picossulfato de 
Sódio e do bisacodil foi, dos laxantes difenólicos estudados, o que produziu a menor inibição do crescimento das bactérias.  6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS: 6.1 Lista de excipientes: Para-
hidroxibenzoato de metilo sódico, Solução de sorbitol 70%, Água purificada. 6.2 Incompatibilidades: Não aplicável. 6.3 Prazo de validade: 3 anos. 6.4 Precauções especiais de conservação: O 
produto deve ser mantido sempre bem rolhado e ao abrigo da luz e do calor. 6.5 Natureza e conteúdo do recipiente: Frascos de 30 ml, em polietileno de alta densidade, providos de conta-gotas em 
polietileno de baixa densidade e tampa de rosca em prolipropileno, gravado, embalado em cartonagem impressa, incluindo um Folheto Informativo. 6.6 Precauções especiais de eliminação: Não 
existem requisitos especiais. 7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: BALDACCI PORTUGAL, S.A. | Rua Cândido de Figueiredo, 84-B | 1549-005 LISBOA. 8. 
NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: Frasco 30 ml – 3571999. 9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO 
NO MERCADO: Data da primeira autorização de introdução no mercado: 17-02-2000. Data renovação da autorização de introdução no mercado: 17-02-2005. 10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO: 
Julho 2008




