
grupopurifarma

Purifarma

São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08

www.purifarma.com.br

Identifi cação

Formula Molecular: C5H11NO2S

PM: 149,21

DCB: 09429(Racemetionina)

CAS: 303-98-0

Propriedades: 

A Metionina, aminoácido essencial, é a forma racêmica do ácido aminometil-
tiobutírico, participando da síntese proteica e como precursora da glutationa.
Indicação 

A DL-METIONINA é indicada no tratamento de intoxicação causada por parac-
etamol para impedir dano hepático. Tratamento de assaduras em lactentes. 
Controle de odor, dermatite e ulceração causados pela urina amoniacal em 
adultos incontinentes. Coadjuvante no tratamento de hepatopatias
 
Dose e Uso

Adultos: acidifi cante urinário: via oral, 200mg, 3 ou 4x/dia. Pode ser ingerida 
com alimentos. Antídoto do paracetamol: via oral, 2,5g cada 4 horas, até a dose 
total diária de 10g. A primeira dose deve ser ingerida entre 8 a 12 horas após a 
intoxicação. Hepatopatias: 1g v.o, 3x/dia.
Crianças: Acidifi cante urinário: via oral, o conteúdo de uma cápsula (200mg) 
diluído em água ou suco. Antídoto do paracetamol: crianças entre 3 a 11 anos: 
v.o, 1g (cápsula) cada 4 horas, até a dose total diária de 4g. A primeira dose deve 
ser ingerida com alimentos.

Reações adversas

Náusea, vômito, sonolência e irritabilidade

Precauções

• Manter alimentação proteica adequada porque a criança pode perder peso.
• Suspender o uso se não houver melhora clínica em 10 dias porque pode 
causar exantema.
• O tratamento de primeira escolha na intoxicação por overdose de parac-
etamol é a acetilcisteína. A racemetionina não é usada em situações emer-
genciais na ausência da acetilcisteína.
• Doses elevadas podem realçar a toxemia de doença hepática

Interações

Não descrita em literatura

Contra-Indicações

A Metionina é contra-indicada aos pacientes com doença hepática grave, pois 
pode precipitar encefalopatia hepática.
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