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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR 
 
 
Pursennide 20 mg comprimidos revestidos 
Extracto de Sene 
 
 
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente. 
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário 
tomar Pursennide com precaução para obter os devidos resultados. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu 
farmacêutico. 
- Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, 
consulte o seu médico. 
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos 
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
Neste folheto: 
1. O que é Pursennide e para que é utilizado 
2. Antes de tomar Pursennide 
3. Como tomar  Pursennide 
4. Efeitos secundários possíveis 
5. Como conservar Pursennide 
6. Outras informações 
 
1.  O que é Pursennide e para que é utilizado 
 
 
O que é o Pursennide? 
 
O Pursennide pertence a um grupo de medicamentos denominados laxativos, utilizados 
no tratamento da obstipação. 
 
O Pursennide encontra-se disponível em comprimidos revestidos contendo extracto de 
sene equivalente a 12 mg de senósidos totais, calculados como senósidos A e B. 
 
  
 
 
Como actua o Pursennide ? 
 
O Pursennide estimula o intestino no decurso de 6 a 12 horas e deve ser tomado ao 
deitar. 
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Para que serve o Pursennide ? 
 
O Pursennide é utilizado no tratamento da obstipação. 
 
 
2. Antes de tomar Pursennide 
 
A obstipação crónica deve ser previamente tratada com uma dieta rica em fibras (frutos, 
vegetais, cereais) e um aporte suficiente de líquidos, bem como uma actividade física 
regular. 
 
Não tome Pursennide se : 
- Tiver hipersensibilidade (alergia) à substância activa ou a qualquer dos excipientes. 
- Tiver indicação do médico ou do farmacêutico para não tomar laxantes. 
- Sofrer de doença inflamatória do cólon (doença de Crohn ou rectocolite ulcerativa). 
- Tiver sido diagnosticada uma desidratação grave, com perda de água e electrólitos 
(níveis baixos de sódio e potássio no sangue). 
- Se sofrer frequentemente de náuseas, indisposição ou dores de estômago ocasionais.  
- Se já sofre de diarreia, vómitos ou espasmos. 
- Durante o aleitamento. 
 
Antes de tomar Pursennide, confirme com o seu médico ou farmacêutico se a resposta 
às perguntas que se seguem é afirmativa: 
- É a primeira vez que toma Pursennide? 
- Está a tomar ou tomou recentemente outros medicamentos? 
 
Tome especial cuidado com Pursennide:  
- O uso indiscriminado de laxantes durante longos períodos sem indicação médica, pode 
conduzir a habituação. Deverá utilizar a dose mínima eficaz para o restabelecimento 
normal da função intestinal. 
- Se sentir dores abdominais persistentes enquanto estiver a tomar Pursennide, peça 
conselho ao seu médico ou farmacêutico. 
- Se a obstipação persistir ou se agravar interrompa o tratamento e aconselhe-se junto 
do seu médico ou farmacêutico. 
- Se efectuou recentemente alguma intervenção cirúrgica abdominal, aconselhe-se com 
o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Pursennide. 
 
- Se sofrer de doença inflamatória intestinal consulte o seu médico antes de tomar 
Pursennide. 
- Se estiver grávida ou a amamentar não tome Pursennide sem previamente consultar o 
médico. 
Se tomar mais Pursennide do que deveria: 
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No caso de sobredosagem contacte imediatamente o seu médico ou o hospital mais 
próximo. 
Os sintomas de uma sobredosagem consistem em: irritação do tracto gastro-intestinal, 
diarreia, náuseas, cólicas abdominais, desenvolvimento de cólon atónico perda 
excessiva de líquidos e distúrbios electrolíticos, colapso circulatório. 
 
Tratamento: lavagem gástrica. Se necessário poderá realizar-se um tratamento 
sintomático com agentes espasmolíticos no caso de cólicas gástricas. 
Deve monitorizar-se o aparelho cardiovascular, bem como balanço hídrico e 
electrolítico. 
 
Condução e utilização de máquinas 
Pursennide não tem qualquer efeito que possa afectar a capacidade de conduzir ou 
utilizar máquinas. 
 
Informações importantes sobre alguns componentes de Pursennide: 
 
Este medicamento contém glucose, lactose e sacarose. Se foi informado pelo seu 
médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este 
medicamento. 
 
3. Como tomar Pursennide 
 
A dose correcta de Pursennide é aquela que corresponde ao menor número de 
comprimidos para restabelecer a normal função intestinal. Não aumente a dose se a 
função intestinal se exercer satisfatoriamente, nem exceda a dose máxima recomendada. 
 
Tome os comprimidos uma vez por dia, com um copo de água, à noite ao deitar. 
Adultos: 2 - 4 comprimidos. 
Crianças com mais de 12 anos: 1 - 2 comprimidos. 
 
Crianças com idade inferior a 12 anos, consulte o médico. 
 
A utilização abusiva de Pursennide pode ocasionar náuseas, diarreia, dor abdominal ou 
cãibras. Se, acidentalmente, ingeriu uma dose excessiva de Pursennide e ficou com 
diarreia, beba abundantes quantidades de líquidos, em especial, sumos de fruta e peça 
conselho ao seu médico ou farmacêutico. 
 
 
4. Efeitos secundários possíveis de Pursennide 
 
Como os demais medicamentos, Pursennide pode causar efeitos secundários em 
algumas pessoas. 
O Pursennide pode causar irritação gástrica ou abdominal provocando cãibras e dores 
abdominais. Se isso acontecer aconselhe-se com o seu médico ou farmacêutico. 
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São referidos outros efeitos, como desidratação (perda excessiva de água), cansaço, 
miopatia (cãibras e fadiga muscular), depleção salina, distúrbios da função renal, baixa 
dos níveis sanguíneos de cálcio, potássio, magnésio e aumento da actividade das supra-
renais. 
 
O uso prolongado pode causar náuseas e diarreia. Pode também ocorrer descoloração da 
urina. 
 
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos 
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
 
 
 
5. CONSERVAÇÃO DE PURSENNIDE 
 
Não são necessárias condições especiais de conservação. 
 
Verifique sempre o prazo de validade dos medicamentos. 
Não utilize Pursennide depois de expirar o Prazo de Validade, inscrito na embalagem a 
seguir a VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
 
 
Mantenha os medicamentos fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. 
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. 
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente. 
 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Produtos para a Saúde e Higiene, Lda 
Rua Dr. António Loureiro Borges, 3, 
Arquiparque, Miraflores 
1499-013 Algés 
Portugal 
Tel: 800 784 695 
Fax: 214 129 795 
Email: apoio.consumidor@gsk.com 
 
Este folheto foi aprovado pela última vez em  
 


