
Descrição do produto:

Cada comprimido revestido por película contém:

Cálcio-3-metil-2-oxo-valerato (α-
cetoanálogo à isoleucina, sal de cálcio)

67mg
Em geral

Em formaçãoCálcio-4-metil-2-oxo-valerato (α-
cetoanálogo à leucina, sal de cálcio)

101mg

Cálcio-2-oxo-3-fenilpropionato (α-cetoanálogo 
à fenilalanina, sal de cálcio)

68mg Dietético

proteína

uma
Função

a

Cálcio-3-metil-2-oxo-butirato (α-
cetoanálogo à valina, sal de cálcio)

86mg tocam
crucial
dentro

progressão
de crônica

rim
doença

(CKD),
uma
proteína

(LPD)

Cálcio-DL-2-hidroxi-4(metiltio)butirato (α-
hidroxianálogo à metionina, sal de cálcio)

59mg

L-Lisina Acetato USP
(Eq para L-Lisina 75mg)

105mg

L-treonina USP 53mg
L-triptofano USP 23mg
L-Histidina USP 38mg e

baixo

dieta

é

L-tirosina USP 30mg
Conteúdo total de nitrogênio por comprimido 36mg
Conteúdo de cálcio por comprimido 1,25 mmol = 0,05 g
Excipientes qs

usualmente

recomendado para pacientes com DRC para reduzir os sintomas urêmicos e retardar a progressão da 
disfunção renal.

Parece também que a restrição proteica prolongada precedendo a diálise pode induzir a desnutrição protéica e, assim, 
conferir um prognóstico ruim durante a diálise. A prevalência de perda protéico-energética na DRC precoce a moderada 
é de 20 a 25% e aumenta à medida que a DRC progride.
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Alfa-cetoanálogos (KA) de aminoácidos essenciais, convertidos em aminoácidos essenciais no corpo através de 
transaminação e melhora as deficiências nutricionais causadas por dietas com restrição de proteínas em pacientes com 
DRC.

Indicação e uso

Prevenção e tratamento de danos devidos ao metabolismo proteico defeituoso ou deficiente na doença renal 
crônica em conexão com uma ingestão dietética limitada de proteínas de 40 g/dia ou menos (adulto). Geralmente 
isso se aplica a pacientes cuja taxa de filtração glomerular (TFG) é inferior a 25 mL/min.

Dosagem e Administração

A dosagem padrão de Pospondyl é de 1 tab/5 kg/dia com dieta de baixa proteína LPD (0,6/kg de proteína/dia)

Com dieta muito baixa em proteína vLPD (0,3/kg de proteína/dia) a dose é de 1 tab/10kg/dia

Os comprimidos de Pospondil são administrados desde que a taxa de filtração glomerular (TFG) esteja abaixo de 25 mL/
min e, concomitantemente, a proteína dietética seja restrita a 40 g/dia ou menos (adulto).

Mecanismo de ação

Os comprimidos de pospondil devem ser administrados como terapia nutricional na doença renal crônica. 
Pospondyl minimiza a ingestão de amino-nitrogênio e permite a ingestão de aminoácidos essenciais. Após a 
absorção, os análogos ceto e hidroxi são transaminados para o
aminoácidos essenciais, retirando nitrogênio de aminoácidos não essenciais, diminuindo assim a 
formação de uréia pela reutilização do grupo amino. Assim, o acúmulo de toxinas urêmicas é reduzido. 
Ceto e hidroxiácidos não induzem hiperfiltração dos néfrons residuais.

Suplementos contendo cetoácidos mostram um efeito positivo na hiperfosfatemia renal e no 
hiperparatireoidismo secundário. Além disso, a osteodistrofia renal pode ser melhorada.

Pospondyl reduz a ingestão de nitrogênio quando administrado em combinação com uma dieta muito baixa em 
proteínas e previne as consequências deletérias da ingestão inadequada de proteínas na dieta e desnutrição.

Farmacocinética

Em indivíduos saudáveis, os níveis plasmáticos de cetoácidos aumentam dentro de 10 minutos após a 
administração oral. São alcançados aumentos de até 5 vezes os níveis da linha de base. Os níveis de pico ocorrem 
dentro de 20-60 min, e após 90 min os níveis se estabilizam na faixa dos níveis de base. A absorção gastrointestinal 
é, portanto, muito rápida. Os aumentos simultâneos nos níveis dos cetoácidos e dos aminoácidos correspondentes 
mostram que os cetoácidos são transaminados muito rapidamente. Devido às vias de utilização fisiológica dos 
cetoácidos no corpo, é provável que os cetoácidos fornecidos exogenamente sejam integrados muito rapidamente 
nos ciclos metabólicos. Os cetoácidos seguem as mesmas vias catabólicas dos aminoácidos clássicos.

Uso em população específica

Gravidez: Não existem dados adequados sobre o uso de alfa cetoanálogo em mulheres grávidas. 
Deve-se ter cuidado ao prescrever a mulheres grávidas.

Mãe que amamenta:Nenhuma experiência foi feita até agora com o uso durante a lactação.



Uso Pediátrico: Nenhuma experiência foi adquirida até o momento com a administração em pacientes pediátricos.

Contra-indicação: Pospondyl é contra-indicado no conjunto de pacientes abaixo mencionado

-
-
-

Se o paciente tiver hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes de Pospondyl 
Pacientes hipercalcêmicos
Se o paciente tiver perturbado o metabolismo de aminoácidos

Aviso e precaução:

-
-
-

Enquanto estiver a tomar Pospondyl, o nível sérico de cálcio deve ser monitorizado regularmente. Garanta 

uma ingestão calórica suficiente.

Na presença de fenilcetonúria hereditária, deve-se atentar para o fato de que Pospondil 
contém fenilalanina.
O monitoramento dos níveis séricos de fosfato é necessário em caso de administração concomitante de-
hidróxido de alumínio

Interação Medicamentosa:

- Medicamentos contendo cálcio, se prescritos simultaneamente com Pospondyl, podem causar ou 
agravar os níveis séricos elevados de cálcio.
Medicamentos que formam compostos dificilmente solúveis com cálcio (por exemplo, tetraciclinas, 
quinolinas como ciprofloxacina e norfloxacina, bem como medicamentos contendo ferro, flúor ou 
estramustina) não devem ser tomados ao mesmo tempo com alfa cetoanálogo para evitar 
distúrbios na absorção das substâncias ativas. Deve decorrer um intervalo de pelo menos duas 
horas entre a ingestão do alfacetoanálogo e destes fármacos.

-

Reações adversas:

Se ocorrer hipercalcemia, a ingestão de vitamina D deve ser reduzida. Em caso de hipercalcemia 
persistente, a dose de Pospondylas, bem como a ingestão de qualquer outra fonte de cálcio, deve ser 
reduzida.


