
  

Orphacol  

Ácido cólico. A partir de 1 mês de idade. 

 

Descrição geral:  

Orphacol (ácido cólico) é um medicamento órfão indicado para o tratamento de Distúrbios na síntese de Ácidos 

Biliares Primários, causados pela deficiência na enzima 3β-Hidroxi-Δ5-C27-esteróide desidrogenase/isomerase 

(3β-HSD) ou na enzima Δ4-3-Oxo-esteróide-5β-redutase (Δ4-3-oxoR). Orphacol encontra-se na forma de 

cápsulas duras, prontas a tomar. Indicado a partir de 1 mês de idade para bebés, crianças, adolescentes e 

adultos. 

Apresentação e Equivalente proteico (EP):  

Existem dois formatos – cápsulas de 50 mg e de 250 mg de ácido cólico. Cada caixa contém 30 cápsulas.  

Informações importantes:  

O tratamento deve ser iniciado e supervisionado por um gastroenterologista/hepatologista experiente ou um 

gastroenterologista/hepatologista pediátrico no caso dos doentes pediátricos. Durante o início da terapia com 

Orphacol e o seu ajuste posológico, os níveis séricos e urinários de ácidos biliares devem ser monitorizados de 

forma intensiva (pelo menos de três em três meses durante o primeiro ano de tratamento e semestralmente no 

segundo ano). Deve optar-se pela dose mais baixa de Orphacol que reduza de forma eficaz os metabolitos 

dos ácidos biliares para o mais próximo possível de zero. Após o período inicial, os ácidos biliares séricos e/ou 

urinários (através da tecnologia de espetrometria de massa) e os parâmetros hepáticos devem ser determinados 

todos os anos, pelo menos, e a dose ajustada em conformidade. 

Dosagem e administração:  

A dose deve ser ajustada a cada doente numa unidade especializada, de acordo com os perfis cromatográficos 

dos ácidos biliares no sangue e/ou urina. A dose diária varia entre 5 e 15 mg/kg em bebés, crianças, 

adolescentes e adultos. Em todas as faixas etárias, a dose mínima é de 50 mg, sendo ajustada com aumentos 

de 50 mg. Nos adultos, a dose diária não deve exceder 500 mg. Via oral. 

Preparação:  

Orphacol deve ser tomado com alimentos aproximadamente à mesma hora todos os dias, de manhã e/ou à 

noite. As cápsulas devem ser engolidas inteiras com água, sem mastigar. No caso dos bebés e crianças que não 

conseguem engolir as cápsulas, estas podem ser abertas e o seu conteúdo adicionado ao leite em pó para bebé 

ou a sumo de maçã-laranja ou maçã-alperce adaptado a bebés. 

Conservação:  

Conservar em local seco e fresco.   
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Comercializado em Portugal por: Biodendrum Portugal  
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