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 AD-VITAM
acetato de retinol + colecalciferol

Indicação
Suplemento vitamínico e mineral indicado para 

dietas restritivas e inadequadas

Reg. MS: 1.3841.0065

ARTICULI C

50.000 UI/mL+ 10.000 UI/mL | Frasco 20mL

Apresentação Caixa Emb.

5043890

Colágeno + vitamina C + vitamina D
Indicação
A vitamina D auxilia na formação de ossos e dentes e na absorção de 
cálcio e fósforo
A vitamina C auxilia na formação do colágeno
As vitaminas D e C auxiliam no funcionamento do sistema imune

Cartucho com 30 sachês de 11,3g cada

Apresentação Caixa Emb.

1219089

Posologia: 0-6 anos (com peso mínimo de 6,25kg) = utilizar 1 gota/dia 
correspondente a 1.250 UI de acetato de retinol e 250 UI de colecalciferol. 
/  7-10 anos = administrar a quantidade conforme peso corporal: 6,25kg a 
12,5 kg: utilizar 1 (uma) gota/dia, correspondente a 1.250 UI de acetato de 
retinol e 250 UI de colecalciferol /12,5 kg a 18,75 kg: utilizar 2 (duas) gotas/dia, 
correspondente a 2.500 UI de acetato de retinol e 500 UI de colecalciferol / 
A partir de 18,75 kg: utilizar 3 (três) gotas/dia, correspondente a 3.750 UI de 
acetato de retinol e 750 UI de colecalciferol. ACIMA DE 10 ANOS E ADULTOS: 
utilizar 3 (três) gotas/dia, correspondente a 3.750 UI de acetato de retinol e 
750 UI de colecalciferol

Posologia: Adultos (≥ 19 anos): Misturar 1 sachê (11,3 g) em 200 mL (1 copo) 
de água ou qualquer outro líquido quente ou frio, conforme a preferência. O 
produto não apresenta sabor ou odor. Recomenda-se o consumo de 1 sachê 
(11,3 g) ao dia.

 DESTAQUE
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BÊVITER
cloridrato de tiamina
Indicação
Trata casos de carência de vitamina B1

300mg | 30 comprimidos revestidos

Apresentação Caixa Emb.

5023774

Reg. MS: 1.3841.0048

Posologia: 1 a 2 comprimidos revestidos ao dia
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Suplemento alimentar líquido à base de cálcio, vitaminas D e  B12 
Suplemento alimentar líquido à base de cálcio, zinco e vitaminas C, D e B12 

Suplemento alimentar em comprimidos à base de vitamina D e cálcio
Indicação

A vitamina D auxilia na absorção de cálcio e fósforo, na formação de ossos e 
dentes e na manutenção de níveis de cálcio no sangue. 

O cálcio auxilia na formação e manutenção de ossos e dentes e no 
funcionamento neuromuscular. 

A vitamina B12 auxilia na formação de células vermelhas do sangue, no 
metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras e no metabolismo da 

homocisteína. 
A vitamina D, B12, C e zinco auxiliam no funcionamento do sistema imune e o 

cálcio e a vitamina D auxiliam no funcionamento muscular.

D3 625mg | 60 comprimidos revestidos

Apresentação Caixa Emb.

50208

D3 | Frasco 250mL sabor framboesa 3619794

Kids | Frasco 250mL sabor tutti-frutti 2414033

B12 | Frasco 250mL 3621835

Posologia: De 4 a 8 anos: Consumir 30 mL ao dia.
De 9 a 18 anos e adultos (≥ 19 anos): Consumir 40 mL ao dia.

Posologia: De 4 a 8 anos: Consumir 5 mL ao dia 
De 9 a 18 anos: Consumir 10 mL ao dia.

Posologia: Adultos (≥ 19 anos), gestantes e lactantes: Consumir 1 a 2 
comprimidos ao dia.

Posologia: De 4 a 18 anos: Consumir 30 mL ao dia.
Adultos (≥ 19 anos): Consumir 60 mL ao dia.

 DESTAQUE
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COMPLE B
tiamina + piridoxina + nicotinamina + riboflavina
Indicação
Suplemento vitamínico
Auxilia em casos de deficiência de vitaminas do 
Complexo B e em casos que apresentam probabilidade de 
desenvolver carência dessas vitaminas

50 comprimidos revestidos

Apresentação Caixa Emb.

10023780

Reg. MS: 1.3841.0051

Posologia: 1 comprimido revestido 1x ao dia

Indicação
A vitamina D auxilia na formação de ossos e dentes, na absorção de cálcio e 
fósforo, no funcionamento do sistema imune, no funcionamento muscular, na 
manutenção de níveis de cálcio no sangue e no processo de divisão celular.

Suplemento alimentar líquido à base de vitamina D
Suplemento alimentar em comprimidos à base de vitamina D

200 UI | Frasco 20mL

Apresentação Caixa Emb.

20014275

Posologia: De 4 a 18 anos, adultos (≥ 19 anos), gestantes e 
lactantes: Consumir 1 gota uma vez ao dia.

500 UI | Frasco 10mL 20021225

Posologia: De 4 a 18 anos, adultos (≥ 19 anos), gestantes e 
lactantes: Consumir 1 comprimido ao dia.

1000 UI | 30 comprimidos revestidos 5022149 

Posologia: De 9 a 18 anos, adultos (≥ 19 anos), gestantes e 
lactantes: Consumir 1 comprimido ao dia.

2000 UI | 30 comprimidos revestidos 5021226

Suplementos alimentares a base de vitamina D3 – Colecalciferol

 DESTAQUE

Posologia: De 4 a 18 anos: Consumir 1 gota uma vez ao 
dia. Adultos (≥ 19 anos), gestantes e lactantes: Consumir 1 
gota uma vez ao dia.

`
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NATUCLER
colina + vitaminas do Complexo B
Indicação
A colina contribui para o metabolismo lipídico. 
A biotina auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e 
gorduras, contribui para a manutenção do cabelo e da pele.
As vitaminas B6 e B12 auxiliam na formação de células 
vermelhas do sangue, no funcionamento do sistema imune e no 
metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras 

Caixa com 60 flaconetes de 10mL sabor abacaxi

Apresentação Caixa Emb.

2420476
Posologia: Adultos (≥ 19 anos): Ingerir 1 (um) flaconete de 10 mL ao dia.

MASFEROL
sulfato ferroso

Indicação
Auxilia no tratamento de anemias 

carenciais

* Reg. MS: 1.3841.0004

7 898133 134999

25mg/mL | Frasco 100mL*

Apresentação Caixa Emb.

5041484

109mg | 40 comprimidos revestidos** 20038804
Posologia: 1 comprimido revestido 1x ao dia em jejum

Posologia: Crianças a partir de 12,56 Kg: 1 colher das de chá (5 
ml), 1 vez ao dia. Adultos: 1 colher de chá (5mL), 2 vezes ao dia

** MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA 
RDC ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3
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NUTRIFORT
Suplemento vitamínico e mineral
Indicação
Complementa a alimentação
Contribui para a ingestão adequada de micronutrientes

Frasco 240mL sabor cereja

Apresentação Caixa Emb.

2419

Posologia: Crianças de 4 a 6 anos: Ingerir 15 mL.
Crianças de 7 a 10 anos: Ingerir 20 mL.
A partir de 11 anos e adultos: Ingerir 30 mL.

NUTRIVIT
Suplemento vitamínico e mineral
Indicação
Complementa a alimentação
Contribui para a ingestão adequada de micronutrientes

Frasco 240mL sabor cereja

Apresentação Caixa Emb.

2420746

Júnior Frasco 120mL sabor cereja 5020504
Posologia: Crianças de 4 a 6 anos: Ingerir 15 mL.
Crianças de 7 a 10 anos: Ingerir 20 mL.
A partir de 11 anos e adultos: Ingerir 30 mL.

Posologia: Crianças de 4 a 6 anos: Ingerir 15 mL.
Crianças de 7 a 10 anos: Ingerir 20 mL.
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Cálcio citrato malato + Magnésio + 
Vitamina K2 + Vitamina D3 

Indicação
A vitamina D auxilia na formação de ossos e dentes, auxilia na absorção de 

cálcio e fósforo, auxilia na manutenção de níveis de cálcio no sangue. 
A vitamina K auxilia na manutenção dos ossos. 

O cálcio auxilia na formação e manutenção de ossos e dentes.
O magnésio auxilia na formação de ossos e dentes. 

Produto dispensado da obrigatoriedade de registro no M.S. 
de acordo com a RDC 27 de 06 de agosto de 2010

30 comprimidos revestidos 2419584

Apresentação Caixa Emb.

Posologia: 1 comprimido uma vez ao dia ou 
conforme orientação do médico e/ou nutricionista. 
Preferencialmente, a ingestão do comprimido deve ser 
acompanhada de um copo de água.

OSTEOFIX 
carbonato de cálcio + vitamina D
Indicação
Suplemento vitamínico mineral
Deve ser utilizado nos casos em que há dietas restritivas 
e inadequadas de cálcio e vitamina D, por pessoas que 
apresentam deficiência desses componentes no organismo

Reg. MS: 1.3841.0029

1250mg + 200UI | 60 comprimidos revestidos

Apresentação Caixa Emb.

5024005

1500mg + 200UI | 60 comprimidos revestidos 5024010
Posologia: 2 comprimidos revestidos ao dia, durante as refeições ou conforme 
orientação médica

Posologia: 2 a 3 comprimidos revestidos ao dia, durante as refeições ou 
conforme orientação médica

OSTEOFIX D3K2
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VITAMIN E
acetato de racealfatocoferol
Indicação
Trata casos de carência de vitamina E
Possui ação antioxidante 

Reg. MS: 1.3841.0035

400mg | 30 cápsulas 

Apresentação Caixa Emb.

5024068
Posologia: 1 cápsula ao dia

STARFOR C
aspartato de arginina + ácido ascórbico
Indicação
Possui ação antioxidante
Auxilia o sistema imunológico e a recuperação durante o período pós-
cirúrgico
Suplementa casos de carência de vitamina C

1g + 1g | 10 comprimidos efervescentes

Apresentação Caixa Emb.

10024054

Reg. MS: 1.3841.0041

Posologia: 1 comprimido efervescente uma vez ao dia. (dose diária de 1 g de 
aspartato de arginina e 1 g de ácido ascórbico).
Não ultrapassar a dose recomendada (1 comprimido efervescente ao dia).
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Indicação
A linha de vitaminas vitaz foi 
desenvolvida para acompanhar a 
correria do dia a dia e complementar ou 
suplementar necessidades nutricionais 
de todas as fases da vida, contribuindo 
na melhoria do funcionamento do 
organismo e promovendo a qualidade 
de vida.

A-Z | 60 comprimidos revestidos*

Apresentação Caixa Emb.

5019969

Cabelo | 60 cápsulas* 5019972

Mamãe | 30 comprimidos revestidos* 5019968

Mulher | 60 comprimidos revestidos* 5019970

Sênior | 60 comprimidos revestidos* 5019971

Ômega 3 | 60 cápsulas** 5019973

Ômega 3 | 120 cápsulas** 5019974

Posologia: 1 comprimido ao dia

Posologia: 1 cápsula ao dia

Posologia:  1 comprimido ao dia

Posologia:  1 comprimido ao dia

Posologia:  1 comprimido ao dia

** Reg. MS: 6.6339.0011

* Produto dispensado da obrigatoriedade de registro no 
M.S. de acordo com a RDC 27 de 06 de agosto de 2010

Linha de vitaminas
que suplementa
as necessidades

nutricionais.

Posologia:  1 a 2 cápsulas ao dia

Posologia:  1 a 2 cápsulas ao dia

 DESTAQUE
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ácido ascórbico | ácido ascórbico + zinco
Indicação
Auxilia no sistema imunológico*
Atua como antioxidante*
Auxilia no período de recuperação após intervenção cirúrgica ou doenças debilitantes**
A vitamina C auxilia no funcionamento do sistema imune e é um antioxidante que auxilia 
na proteção dos danos causados pelos radicais livres***

* Reg. MS.: 1.3841.0018 / ** Reg. MS.: 1.3841.0060

200mg/mL | Frasco 20mL***

Apresentação Caixa Emb.

10022393

500mg | 20 comprimidos* 10024069

1g | 10 comprimidos efervescentes* 10024096

1g | 30 comprimidos efervescentes* 5024097

1g + 10mg | 10 comprimidos efervescentes** 10024099

 DESTAQUE

Posologia: De 4 a 8 anos: Ingerir 3 gotas (0,30 mL) 1 vez ao dia, podendo utilizar 3 gotas (0,30 mL) até 4 vezes ao dia. De 9 a 18 anos, 
adultos (≥ 19 anos), gestantes e lactantes: Ingerir 20 gotas (1 mL) 1 vez ao dia, podendo utilizar 20 gotas (1 mL) até 4 vezes ao dia.

Posologia: 1 comprimido ao dia, preferencialmente pela manhã. Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros e sem mastigar, com 
quantidade suficiente de água para que sejam deglutidos

Posologia: 1 comprimido ao dia, dissolvido em água 

Posologia: 1 comprimido ao dia, dissolvido em água 

Posologia: 1 comprimido ao dia, dissolvido em água 

Vitamina C de uso diário .
Auxilia no sistema imunológico.

A VITAMINA C MAIS VENDIDA DO BRASIL *
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Saccharomyces boulardii CNCM I-745 liofilizado

Indicação
Floratil® está indicado como auxiliar no tratamento de diarreias de diferentes causas e na 
restauração da flora intestinal.

Floratil® AT está indicado na prevenção da diarreia causada por antibióticos e como auxiliar no 
tratamento da diarreia causada pelo micróbio Clostridium difficile, em decorrência do uso de 
antibióticos e quimioterápicos. Também é recomendado como auxiliar na restauração da flora 
intestinal.

Reg. MS: 1.3841.0071.002-1
Reg. MS: 1.3841.0071.001-3

* Nicoli J.R. et al. Comparação de seis produtos probióticos contendo Saccharomyces boulardii. Revista Brasileira de Medicina 2005; 
62 (4): 151-155 (5)

**Saccharomyces boulardii CNCM I – 745 – Biocodex é o número um no mundo no mercado de medicamentos probióticos em valor. 
Cálculo interno via IQVIA: Midas dados de base Midas, ATC3:A7F escopo de mercado, Q1 2019.

Reg. MS: 1.3841.0071.017-1

Reg. MS: 1.3841.0071.014-5

CAPS

CAPS

SACHÊS SACHÊS

Floratil® 100 mg 

Floratil® 200 mg 



19Floratil® 100 mg | 12 cápsulas de gelatina

Apresentação Caixa Emb.

60

Reg. MS: 1.3841.0071.029-3

Reg. MS: 1.3841.0071.022-6

Floratil® 200 mg | 6 cápsulas de gelatina 120

160Floratil® 200mg | 4 sachês com 1 g de pó oral

160Floratil® 200mg | 6 sachês com 1 g de pó oral

80

Floratil® AT 250mg | 10 cápsulas de gelatina 80

Floratil® AT 250mg | 10 sachês com 1,25 g de pó oral

43233

43234

43235

43236

43231

43229

Posologia: 
Diarreia aguda e diarreia por Clostridium difficile: 
4 cápsulas/dia (2X2) - 2 cápsulas, 2 vezes ao dia.
Nas alterações crônicas da flora intestinal: 
2 cápsulas/dia (1X2) – 1 cápsula duas vezes ao dia.

Posologia: 
Diarreia aguda e diarreia por Clostridium difficile: 
2 cápsulas/dia - uma cápsula duas vezes ao dia.
2 envelopes/dia – um envelope, duas vezes ao dia.
Nas alterações crônicas da flora intestinal:
1 cápsulas/dia - uma cápsula uma vez ao dia.
1 envelope/dia – um envelope, uma vez ao dia.

Posologia: 
Na prevenção da diarreia causada por antibióticos:
1 a 2 cápsulas, duas vezes ao dia (2 a 4 cápsulas/dia),  ou 1 a 2 envelopes, 2 vezes 
ao dia, pelo tempo que durar o tratamento com antibióticos ou a critério médico.
Como adjuvante no tratamento da diarreia produzida por Clostridium difficile, 
por antibioticoterapia ou quimioterapia e na restauração da flora intestinal 
fisiológica:
1 a 2 cápsulas, uma a duas vezes ao dia (2 a 4 cápsulas/dia) ou 1 a 2 envelopes, 
uma a duas vezes ao dia.

42347

42349

Merck Natulab

Atenção: as embalagens 
estão em processo de 
transição. Favor se atentar 
ao código de faturamento 
a ser utilizado (usar código 
Merck apenas se houver 
estoque remanescente). A 
mudança ocorrerá ao longo 
do ano até o final de 2020.

“EXCLUSIVA APRESENTAÇÃO PARA DIARREIA ASSOCIADA AO USO DE ANTIBIÓTICOS.”

SACHÊS

CAPS

Floratil® AT 250mg
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AFTLIV
Extrato fluído de Rosas rubras

Indicação
Atua como adstringente nos casos de estomatites, 

principalmente infantil (sapinho)

100mg/mL | Frasco 25mL

Apresentação Caixa Emb.

10034232

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

AlCACHOFRA
NATULAB

Cynara scolymus L.

Indicação
Facilita a digestão
Alivia o desconforto abdominal, os gases e náuseas 
resultantes de deficiência na produção e eliminação da bile

Reg. MS: 1.3841.0056

300mg | 30 cápsulas

Apresentação Caixa Emb.

5023719

Posologia: Direcionar o jato no local da lesão na boca ou garganta.Aplicar 
conforme necessidade

Posologia: : 2 cápsulas, 3 x ao dia
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 ALUMIMAX
hidróxido de alumínio

Indicação
Antiácido

Atua como coadjuvante no tratamento de úlceras 
gástricas, duodenais e esofagite de refluxo

60mg/mL | Frasco 100mL

Apresentação Caixa Emb.

5028582

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

60mg/mL | Frasco 150mL28578 60

CARDOMARIN
Silybum marianum (L.) Gaertner

Indicação
Hepatoprotetor

Reg. MS: 1.3841.0061

18,05mg/mL | Frasco 100mL com copo dosador

Apresentação Caixa Emb.

5023815

254mg | 20 cápsulas30895

127mg | 20 comprimidos revestidos30897

100

100

Posologia: 5 a 10 mL 4x ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de 
deitar, ou a critério médico

Posologia: 1 copo medida (10mL) 3x ao dia

Posologia: 2 cápsulas 1x ao dia

Posologia: 3 comprimidos 1 x ao dia

AGORA É 
OTC
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EPAPHYTO
Peumus boldus Molina

Indicação
Auxilia em casos de espasmos intestinais, distúrbios digestivos
leves e distúrbios hepatobiliares, com ação colagoga e 
colerética

Reg. MS: 1.3841.0055

300mg | 30 cápsulas

Apresentação Caixa Emb.

10023783

14mg/mL | Frasco 150mL  6024129

ESPINHEIRA SANTA
NATULAB

Maytenus ilicifolia
Indicação
Indicado para a má digestão
Atua como coadjuvante no tratamento de úlcera 
do estômago e duodeno 

380mg | 45 cápsulas 

Apresentação Caixa Emb.

5023830

Reg. MS: 1.3841.0053

Posologia: 1 cápsula 3x ao dia

Posologia: 10mL 4x ao dia

Posologia: 3 cápsulas 3 x ao dia
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HELMILAB
mebendazol
Indicação
Anti-helmíntico polivalente
Trata infestações isoladas ou mistas causadas por Ascaris
lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis,
Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Taenia solium 
e Taenia saginata

20mg/mL | Frasco 30mL com copo dosador

Apresentação Caixa Emb.

20023828

Reg. MS: 1.3841.0036

cloreto de sódio, citrato de sódio, citrato de potássio e glicose
Indicação
Prevenção da desidratação e manutenção da hidratação após a fase de 
reidratação.

Posologia: Infestações por nematódeos: Use 5 mL do copo-medida 2 vezes 
ao dia durante 3 dias consecutivos, independente do peso corpóreo e idade. 
Infestações por cestódeos: Use 10 mL do copo-medida 2 vezes ao dia durante 
3 dias consecutivos. A posologia para crianças é de 5 mL do copo-medida 2 
vezes ao dia, durante 3 dias consecutivos

Frasco 500mL sabor água de coco

Apresentação Caixa Emb.

2423833

Frasco 500mL sabor guaraná 2423836

Frasco 500mL sabor laranja 2423839

Frasco 500mL sabor tutti-frutti 2423843

Frasco 500mL sabor uva 2423846

Posologia: 
Adultos: administrar 750mL de solução por hora até o limite de 4L/dia. 
Lactantes e crianças: administrar 20mL de solução/Kg por hora até o limite de 75 mL/Kg/dia. 
Se nas duas primeiras horas de tratamento os vômitos continuarem impedindo que o paciente 
administre a solução, procurar imediatamente o médico.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

 DESTAQUE
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HIDRAPLEX
cloreto de sódio, cloreto de potássio, 

citrato de sódio e glicose
Indicação

Reidratante oral , previne a desidratação
Mantém a hidratação em quadros de vômitos e diarreia agudos

4 Sachês de 27,9g sabor água de coco

Apresentação Caixa Emb.

3023842

4 Sachês de 27,9g sabor guaraná 3023847

4 Sachês de 27,9g sabor laranja 3023850

4 Sachês de 27,9g sabor natural 3023855

4 Sachês de 27,9g sabor tutti-frutti 3023862

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

4 Sachês de 27,9g sabor uva 3023867

Posologia: Dissolver o envelope em um litro de água filtrada ou fervida. Administrar 
100 a 150 mL/kg de peso corporal em período de 4 a 6 horas. Se nas primeiras duas 
horas de tratamento os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a 
solução, procure imediatamente o médico

KOLLANGEL
hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio
Indicação
Antiácido
Atua como coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e 
duodenais e esofagites de refluxo. Alivia os sintomas da hiperacidez 
gástrica, azia, desconforto estomacal, dor de estômago e 
dificuldade de digestão

Frasco 150mL sabor hortelã*

Apresentação Caixa Emb.

6028605

Frasco 150mL sabor morango* 6028607

Frasco 150mL sabor papaia* 6028603

FF Pó efervescente | 50 envelopes sabor abacaxi** 2427467

* MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

** Reg. MS: 1.3841.0062

Posologia: 5 a 10 mL 4x ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar,ou 
a critério médico

Posologia: 5 a 10 mL 4x ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar,ou 
a critério médico

Posologia: 5 a 10 mL 4x ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar,ou 
a critério médico

Posologia: Dissolver um sachê (5g) em 200mL de água, por até 4 vezes ao dia. Deve 
ser utilizado entre meia hora e uma hora antes das refeições e ao deitar, ou segundo 
recomendação médica 
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LACTULIFE
Lactulose líquida

Indicação
Fonte de fibras
As fibras alimentares auxiliam no funcionamento 
do intestino.

Frasco 120mL sabor ameixa

Caixa Emb.

5013802

Frasco 120mL sabor salada de frutas 5013806

Apresentação

Posologia: De 4 a 18 anos, adultos (≥ 19 anos), gestantes e lactantes: Consumir 10 
mL (1 colher de sopa) ao dia.

Lactase

Indicação
Auxilia a digestão da lactose presente nos alimentos lácteos

Reg. MS: 6.6339.0034

10.000 FCC ALU| 30 cápsulas

Caixa Emb.

2420308

Apresentação

Posologia: 1 cápsula para 2 ½ copos de leite 
(500 mL) ou 2 cápsulas para 5 copos de 
leite (1 L) ou consumo equivalente em outras 
preparações lácteas, instantes antes ou 
simultaneamente ao consumo de produtos 
lácteos

LACTPREV
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L-ENEMA
fosfato de sódio monobásico + 

fosfato de sódio dibásico
Indicação

Laxante

0,16g/mL + 0,06g/mL | Frasco 130mL

Apresentação Caixa Emb.

5023876

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

Posologia: Administrar exclusivamente por via retal.Apresentação de dose única.

LIMONADA 
PURGATIVA
sulfato de sódio
Indicação
Purgativo salino

175mg/mL | Frasco 200mL

Apresentação Caixa Emb.

6023879

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

Posologia: Ingerir, em jejum, pura ou diluída em água fervida ou filtrada em doses 
individuais de 100mL ou a critério médico
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simeticona
Indicação
Antigases
Alivia o estufamento, desconforto abdominal e 
dores no abdômen causadas pelos gases

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

75mg/mL | Frasco 15mL sabor morango

Apresentação Caixa Emb.

10035686

Posologia: Crianças com até 2 anos: tomar 5 gotas de 6 em 6 
horas. Não ultrapassar a dose de 60 gotas/dia. Crianças de 2 a 12 
anos:  tomar 10 gotas de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 
60 gotas/dia. Adultos: tomar 10-30 gotas de 6 em 6 horas. Não 
ultrapassar a dose de 120 gotas/dias

125mg| Cartucho contendo 10 cápsulas gelatinosas 8044280

Posologia: Adultos: ingerir 1 cápsula de 6 em 6 horas. Não 
ultrapassar a dose de 4 cápsulas/ dia.

MAGMAX
hidróxido de magnésio

Indicação
Antiácido

Laxante suave

80mg/mL | Frasco 100mL sabor hortelã

Apresentação Caixa Emb.

10023883

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

80mg/mL | Frasco 100mL sabor tradicional 10023881

Posologia: Como laxante: 30 a 60mL (2 a 4 colheres de sopa). Como antiácido: 5 
a 15mL (1 colher de chá a 1 colher de sopa), 2 a 3 x ao dia. Crianças: de um quarto a 
metade da dose para adultos, de acordo com a idade.
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 NATULAXE
Senna Alexandrina Mill.

Indicação
Laxante

Atua na prisão de ventre ocasional
Auxilia casos em que a defecação fácil com fezes 

moles é desejável. 
Auxilia no preparo de pacientes para exames 

laboratoriais no trato gastrintestinal 

Reg. MS: 1.3841.0042

34mg | 20 cápsulas 

Apresentação Caixa Emb.

5023956

Posologia: Ingerir 2 (duas) cápsulas ao dia, de preferência antes de dormir. Para 
pacientes idosos orienta-se utilizar, inicialmente, a metade da dose recomendada.
Laxativos contendo Sene devem ser tomados por períodos curtos, no máximo 2 (duas) 
semanas. A utilização de laxantes por um período superior a 1 (uma) ou 2 (duas) 
semanas deverá ser realizada somente sob orientação médica

NISTAMAX 
nistatina
Indicação
Antifúngico
Trata a candidíase da cavidade bucal e do trato digestivo 
superior (esofagite por Candida) encontrada em casos que 
fazem uso prolongado de antibióticos, radioterapia ou drogas 
imunodepressoras que provocaram queda de resistência orgânica 
e na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS)

Reg. MS: 1.3841.0028

100.000 UI/mL | Frasco 50mL c/ copo dosador

Apresentação Caixa Emb.

5040888

Posologia: Prematuros e crianças de baixo peso: estudos clínicos limitados 
demonstram que a dose de 1mL (100.000UI de nistatina) quatro vezes ao dia é 
efetiva. Lactentes: a dose recomendada é de 1 ou 2mL (100.000 a 200.000UI de 
nistatina) quatro vezes ao dia. Crianças e Adultos: A faixa de dose usual varia de 1 a 
6mL (100.000  a 600.000 UI de nistatina) quatro vezes ao dia



ÓLEO MINERAL
petrolato líquido
Indicação
Óleo mineral
Atua como laxante
Trata a pele ressecada

Frasco 100mL

Apresentação Caixa Emb.

5023873

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

Posologia: No tratamento da prisão de ventre, 15mL ( 1 colher de sopa) à noite e 
outra dosagem no dia seguinte ao despertar. Caso não obtenha êxito, aumente a 
dosagem para 30mL (2 colheres de sopa) à noite  e 15mL pela manhã. Crianças 
maiores de 6 anos: (1-2mL) por kg de peso a noite ou pela manhã). Administração a 
crianças menores de 6 anos, consulte o seu médico

29

PLANTOLAXY
Plantago ovata
Indicação
Restaura e mantém a regularidade do intestino
Promove o ajuste da consistência das fezes

Reg. MS: 1.3841.0059

3,4g |  Caixa com 10 envelopes de 5g cada

Apresentação Caixa Emb.

5024038

Posologia: Adultos: dissolver o conteúdo de 1 envelope (5 g) em 240mL de água fria e 
tomar de 1 a 3 vezes ao dia. Crianças de 6-12 anos: ingerir metade da dose indicada 
para adultos, ou seja, dissolver o conteúdo equivalente a meio envelope (2,5 g) em 
120 mL de água fria e tomar de 1 a 3 vezes ao dia.Um copo de água fria adicional 
é recomendado depois da ingestão, fornecendo um melhor efeito do medicamento.
Administrar, preferencialmente, durante as refeições, não devendo ser tomado 
imediatamente antes de dormir
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ácido fólico

Indicação
Suplementa casos de deficiência de ácido fólico e casos 

com risco de desenvolver carência desta vitamina
Indicado para mulheres que desejam engravidar, para 
prevenir o nascimento de pediátricos com defeitos na 

formação do tubo neural

Reg. MS: 1.3841.0050

5mg | 20 comprimidos revestidos

Apresentação Caixa Emb.

20023646

 BUSCOPLEX COMPOSTO
butilbrometo de escopolamina + dipirona

Indicação
Alivia de maneira rápida e por longo tempo as 

cólicas, dores e desconforto abdominal

6,67mg/mL+ 333,4mg/mL | Frasco 20mL

Apresentação Caixa Emb.

20028440

Reg. MS: 1.3841.0066

Posologia:  1 comprimido a cada 24 horas 

Posologia:  Adultos: 20 a 40 gotas, 3 a 4 vezes ao dia
Crianças acima de 6 anos: 10 a 20 gotas, 3 a 4 vezes ao dia
Crianças de 1 a 6 anos: 5 a 10 gotas, 3 a 4 vezes ao dia 

 DESTAQUE
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MATHERLLY GEST  

Suplemento alimentar de vitaminas e 
minerais em comprimidos
Indicação
Fórmulas desenvolvidas especialmente para os períodos da 
gestação e lactação
Fonte de ácido fólico que auxilia na formação do tubo neural do 
feto durante a gravidez*
As vitaminas A, B6, B12, C e D, o ferro, o zinco, o selênio, o cobre 
e o ácido fólico auxiliam no funcionamento do sistema imune 

MATHERLLY LACT

Gest 1000mg | 30 comprimidos revestidos*

Apresentação Caixa Emb.

5017491

Lact 772mg | 30 comprimidos revestidos 5017492

Extrato seco de Glycine Max (L.) Merr 

Indicação
Auxilia no alívio dos sintomas da menopausa 

Reg. MS: 1.3841.0070

150mg | 30 comprimidos revestidos

Apresentação Caixa Emb.

5036393

Posologia: Lactantes: Ingerir 1 comprimido ao dia

Posologia: 1 comprimido revestido por dia. A dose pode ser aumentada, 
a critério médico, para dois comprimidos revestidos ao dia, divididos em 
duas doses

 PAUSEFEMME

Posologia: Gestantes: Ingerir 1 comprimido ao dia
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Cranberry + vitamina C
Indicação

Auxilia na prevenção de infecções do trato urinário
Rico em vitamina C

A vitamina C é um antioxidante que auxilia na proteção 
dos danos causados pelos radicais livres

Caixa Emb.

19090

Apresentação

Cartucho com 30 sachês de 5g cada 24
Posologia: Adultos (≥ 19 anos): Misturar 1 sachê (5 g) em 200 mL (1 copo) de água. 
Recomenda-se o consumo de 1 sachê (5 g) ao dia.

PREVURI C
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Aesculus hippocastanum L.

Indicação
Trata os sintomas da insuficiência venosa, como sensação de dor 
e peso nas pernas, inchaço, câimbras, prurido e fragilidade capilar

Reg. MS: 1.3841.0043

100mg | 30 comprimidos revestidos 

Apresentação

5024061

300mg | 30 comprimidos revestidos 5024065

Caixa Emb.

Posologia: 1 comprimido revestido, três vezes ao dia

Posologia: 1 comprimido revestido, uma vez ao dia

 DESTAQUE
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 ARPYNFLAN
Harpagophytum procumbens

Indicação
Trata quadros reumáticos acompanhados de dor, 
como artrite, artrose e lombalgia (dor nas costas)

Reg. MS: 1.3841.0057

450mg | 30 comprimidos revestidos 

Apresentação Caixa Emb.

10023670

IBUPROTRAT
ibuprofeno

Indicação
Anti-inflamatório

Reduz a febre
Alivia dores decorrentes de gripes e resfriados, de garganta, cabeça, 

dente, nas costas, cólicas menstruais e dores musculares

50mg/mL | Frasco 30mL sabor framboesa

Apresentação Caixa Emb.

10023851

20mg/mL | Frasco 100mL sabor laranja 5023857

Reg. MS: 1.3841.0033

Posologia: 1 (um) comprimido revestido, 3 (três) vezes dia

Posologia: Crianças: a dose recomendada para crianças a partir de 6 meses de idade 
pode variar de 1 a 2 gotas/Kg de peso, em intervalos de 8 a 6 horas, ou seja, de 3 a 4 
vezes ao dia. A dose máxima por dose em crianças menores de 12 anos de idade é de 
40 gotas (200mg) e a dose máxima permitida por dia é de 160 gotas (800mg).
Adultos: a dose habitual do IBUPROTRAT, para febre é de 40 gotas (200mg) a 
160 gotas (800mg), podendo ser repetida por, no máximo, 4 vezes por dia. A dose 
máxima permitida por dia em adultos é de 640 gotas (3200mg)

Posologia: A dose recomendada é de 60 a 90 mL por dia (1200 a 1800 mg/dia) em 
doses divididas. Alguns pacientes podem ser mantidos com 30 a 60 mL por dia (600 
a 1.200 mg/dia). Em casos graves e agudos, pode ser vantajoso aumentar a dose até 
a fase aguda terminar. A dose diária não deve exceder 120 mL por dia (2400 mg/
dia), em doses divididas.
Uso pediátrico: a correlação entre a idade e peso é aproximada. Quando não houver 
correspondência entre o peso e a idade, considere o peso para estabelecer a dose.
Nos quadros febris, a dose usual recomendada para crianças a partir dos 6 meses 
de idade é de 5 a 10 mg/kg de peso corpóreo, a cada 6 a 8 horas. A duração do 
tratamento varia conforme a indicação do medicamento
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TYLEMAX 
paracetamol
Indicação
Analgésico e Antipirético
Trata a dor e a febre

200mg/mL | Frasco 15mL

Apresentação Caixa Emb.

20024016

100mg/mL | Frasco 15mL com seringa 10023996

160mg/5mL | Frasco 60mL com copo dosador 10024009

Reg. MS: 1.3841.0003

Posologia: Crianças abaixo de 12 anos: 1 gota/kg até a dosagem máxima 
de 35 gotas. A dose recomendada de paracetamol varia de 10 a 15 mg/kg/
dose, com intervalos de 4 a 6 horas entre cada administração. Não exceda 
5 administrações (aproximadamente 50-75 mg/kg), em um período de 24 
horas. Para crianças abaixo de 11 kg ou 2 anos, consultar o médico antes do 
uso. Adultos e crianças acima de 12 anos: 35 a 55 gotas, 3 a 5 vezes ao dia. A 
dose diária máxima de paracetamol é de 4000 mg (275 gotas) administrados 
em doses fracionadas, não excedendo a dose de 1000 mg/dose (55 gotas) 
com intervalos de 4 a 6 horas, no período de 24 horas 

Posologia: Administrar a dose do medicamento de acordo com o 
peso da criança e o volume (mL) correspondente indicado na seringa 
dosadora. (conforme tabela apresentada na bula)

Posologia: Administrar a dose do medicamento de acordo com o peso 
da criança e o volume (mL) correspondente indicado no copo de medida. 
(conforme tabela apresentada na bula)

MAXALGINA
dipirona monoidratada
Indicação
Analgésico e antipirético
Trata a dor e a febre

Reg. MS: 1.3841.0002

Apresentação Caixa Emb.

500mg | 30 comprimidos 10034071

500mg | 100 comprimidos 2434072

500mg/mL | Frasco 10mL 24023892

500mg/mL | Frasco 20mL 20023906

50mg/mL | Frasco 100mL com copo dosador 5023912

50mg/mL | Frasco 100mL com seringa dosadora 5023916

Posologia: Adultos e adolescentes acima de 15 anos: 20 a 40 gotas em 
administração única ou até o máximo de 40 gotas, 4 vezes ao dia.As 
crianças devem receber  conforme seu peso seguindo a orientação da tabela 
apresentada na bula

Posologia: Adultos e adolescentes acima de 15 anos: 10 a 20 mL em 
administração única ou até o máximo de 20 mL, 4 vezes ao dia.As crianças 
devem receber conforme seu peso seguindo a orientação da tabela 
apresentada na bula

Posologia: Adultos e adolescentes acima de 15 anos: 1 a 2 comprimidos até 
4 vezes ao dia



Sa
úd

e 
Re

sp
ir

at
ór

ia



Sa
úd

e 
Re

sp
ir

at
ór

ia

Saúde
Respiratória38



39

ARLIVRY
Hedera helix L.

Indicação
Expectorante no tratamento da tosse produtiva, 

ou seja, quando esta vier acompanhada de 
catarro nas vias respiratórias.

7mg/mL | Frasco 100mL com copo dosador sabor cereja

7mg/mL | Frasco 100mL com copo dosador sabor mel

Apresentação Caixa Emb.

50

50

23792

23794

Reg. MS: 1.3841.0047

BRONQTRAT
cloridrato de ambroxol
Indicação
Trata doenças broncopulmonares (brônquios 
e pulmões) agudas e crônicas para facilitar a 
expectoração (soltar o catarro do peito) quando 
houver acúmulo de secreção

15mg/5mL | Frasco 100mL com copo sabor framboesa

Apresentação Caixa Emb.

5023805

Reg. MS: 1.3841.0023

30mg/5mL | Frasco 100mL com copo sabor limão mentolado 5030023

Posologia: Adultos: tomar 4 mL, 3 vezes ao dia. Crianças de 6 – 12 anos: tomar 
4 mL, 2 vezes ao dia. Crianças de 2 – 5 anos: tomar 2 mL, 2 vezes ao dia

Posologia: Crianças de 2 a 5 anos: 2,5 mL – 3 vezes ao dia. 
Crianças de 6 a 12 anos: 5 mL – 3 vezes ao dia. A dose  pode ser calculada 
à razão de 0,5 mg de ambroxol por quilograma de peso corpóreo, 3 vezes 
ao dia 

Posologia: Adultos e adolescentes maiores de 12 anos: 5 mL por via oral, 3 
vezes ao dia
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 BUTALAB
sulfato de salbutamol
Indicação
Broncodilatador
Alivia o espasmo brônquico associado às crises de 
asma, bronquite crônica e enfisema

Reg. MS: 1.3841.0019

2,0mg/5mL | Frasco 100mL com copo dosador sabor framboesa

Apresentação Caixa Emb.

5033549

EXPECTOFLUI
guaifenesina
Indicação
Expectorante
Fluidificante

13,33mg/mL | Frasco 120mL sabor cereja

Apresentação Caixa Emb.

3023825

Reg. MS: 1.3841.0021

Posologia: Adultos: a dose usualmente eficaz é de 4 mg de salbutamol (10 
mL do xarope) 3 ou 4 vezes ao dia. Caso não se obtenha a broncodilatação 
adequada, cada dose pode ser gradualmente aumentada para até 8 mg 
(20 mL do xarope). Contudo, observou-se que alguns pacientes obtêm alívio 
adequado com 2 mg (5 mL do xarope) 3 ou 4 vezes ao dia. Para os pacientes 
muito sensíveis a estimulantes beta-adrenérgicos, recomenda-se iniciar o 
tratamento com 2 mg (5 mL do xarope) 3 ou 4 vezes ao dia. Crianças: de 
2 a 6 anos: 2,5 a 5 mL do xarope (1 a 2 mg de salbutamol) 3 ou 4 vezes ao 
dia. Crianças de 6 a 12 anos: 5 mL do xarope (2 mg de salbutamol) 3 ou 4 
vezes ao dia. Crianças acima de 12 anos: 5 a 10 mL do xarope (2 a 4 mg de 
salbutamol) 3 ou 4 vezes ao dia. Pacientes idosos: recomenda-se iniciar o 
tratamento com 5 mL de xarope (2 mg de salbutamol) 3 ou 4 vezes ao dia 

Posologia: Adultos e crianças maiores de 12 anos: Tomar 15 mL a cada 4 
horas. Crianças de 6 a 12 anos: Tomar 10 mL a cada 4 horas. Crianças de 2 
a 6 anos: Tomar 5 mL a cada 4 horas. Não exceder 6 doses por dia
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cloreto de sódio

Indicação
Fluidificante
Descongestionante nasal

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

Apresentação Caixa Emb.

9mg/mL | Frasco 50mL 5023961

Aerossol 0,9% | Frasco 100mL 5026882

Aerossol jato forte 0,9% | Frasco 100mL 5028092
Posologia: Aplicar a solução nas narinas conforme necessidade

30mg/mL | Frasco 50 mL** 5040757
Posologia: ADULTOS: Nasojet 3H: recomenda-se de 1 a 2 aplicações em 
cada cavidade nasal, 3 a 5 vezes ao dia, ou segundo critério médico, até o 
desaparecimento dos sintomas.
CRIANÇAS (5 a 16 ANOS): Nasojet 3H: recomenda-se de 1 a 2 aplicações em
cada cavidade nasal, 3 vezes ao dia, ou segundo critério médico, até o 
desaparecimento dos sintomas. Indicado toda vez que se requer higienização das 
fossas nasais por remoção e fluidificação do muco.

Reg. M.S.: 1.3841.0072 **

A família  cresceu e está ainda melhor

Lançamento

3H

contra a congestão 
nasal

mais concentrado*

*Nasojet 3H é uma solução hipertônica com 3% de cloreto de sódio, mais concentrada quando 
comparada às soluções isotônicas 0,9% que além de umidificar, descongestiona e fluidifica as 
secreções nasais.

 
DESTAQUE
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POLARADEX  
maleato de dexclorfeniramina
Indicação
Antialérgico
Trata a alergia, urticária, prurido, rinite alérgica, picada de inseto, 
conjuntivite alérgica, dermatite atópica e eczemas alérgicos

0,4mg/mL | Frasco 100mL sabor framboesa

Apresentação Caixa Emb.

5023974

Reg. MS: 1.3841.0020

XAROPE DE
GUACO NATULAB

Mikania glomerata S.
Indicação
Expectorante
Broncodilatador
Trata doenças do trato respiratório
Promove o relaxamento da musculatura lisa dos brônquios
Auxilia na eliminação das secreções brônquicas e no combate à 
tosse

Reg. MS: 1.3841.0032

35mg/mL | Frasco com 100mL

Apresentação Caixa Emb.

5028916

117,6 mg/mL | Frasco 150mL 5024104

Posologia: Adultos e crianças maiores de 12 anos: 5mL 3 a 4 vezes por dia. 
Não ultrapassar a dose máxima de 12mg/dia (ou seja, 30mL/dia). Crianças 
de 6 a 12 anos: 2,5mL três vezes por dia. Um máximo de 6mg diários (ou 
seja, 15mL/dia). Crianças de 2 a 6 anos: 1,25mL três vezes por dia. Um 
máximo de 3mg diários (ou seja, 7,5mL/dia)

Posologia: Adultos: 1 colher de sopa (15 ml – equivalente a uma dose de 
0,39375 mg de cumarina) 3 (três) vezes ao dia. Crianças maiores de 2 
anos: 1 colher de sopa (15 ml – equivalente a uma dose de 0,39375 mg de 
cumarina) 2 (duas) vezes ao dia

Posologia: Adultos: 1 colher de sopa (15 ml – equivalente a uma dose de 
1.323 mg de cumarina) 3 (três) vezes ao dia. Crianças maiores de 5 anos: A 
posologia sugerida é ingerir ½ da dose (7 mL- equivalente a uma dose de 
0,617 mg de cumarina)- 3 vezes ao dia. Crianças de 2 a 5 anos: A posologia 
sugerida é ingerir 1/3 da dose (5 ml - equivalente a uma dose de 0,441 mg 
de cumarina) 3 (três) vezes ao dia
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BABY D
Vitaminas A e D + Óxido de Zinco

Indicação
Previne e trata assaduras e brotoejas

Pomada secativa e cicatrizante

Bisnaga 45g

Apresentação Caixa Emb.

10027414

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

KALONAT
ácido salicílico + ácido láctico + colódio elástico
Indicação
Trata verrugas comuns, plantar e calosidades

Frasco 10mL

Apresentação Caixa Emb.

10023868

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas, após limpeza, quando necessário

Posologia: Aplicar uma vez ao dia, até eliminação da verruga ou 
calosidade, quatro camadas de colódio, esperando cada camada secar 
antes da reaplicaçãoCom aplicador

de alta precisão
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METIOTRAT
digliconato de clorexidina
Indicação
Antisséptico de uso geral para curativos

10mg/mL | Frasco 30mL

Apresentação Caixa Emb.

20023918

10mg/mL | Spray frasco 45mL 5023920

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

PASTA D’ÁGUA 
óxido de zinco + enxofre | óxido de zinco + mentol | óxido de zinco
Indicação
Na versão com mentol, oferece refrescância. 
Na versão com enxofre, trata a escabiose
Atua como antisséptico, secativo e cicatrizante.

Óxido de zinco + enxofre 80g

Apresentação Caixa Emb.

10027460

Óxido de zinco + mentol 80g 10027461

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

Posologia: Aplicar o produto de 3 a 4 vezes por dia

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto em 
zonas pilosas,como por exemplo bordas do couro cabeludo na nuca, zona 
peluda do púbis

Óxido de zinco 80g 10027416
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PVPI
Iodopovidona

Indicação
Antisséptico para uso tópico

Spray 100mL

Apresentação Caixa Emb.

5023982

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

Reg. MS: 1.3841.0022

Posologia: Aplicar topicamente, nas áreas afetadas ou a critério médico

Rifamicina sódica
Indicação
Antibiótico
Trata infecções de superfície causadas por micro-organismos 
sensíveis à rifamicina

RIFOTRAT

Produto 
intercambiável ao 
seu medicamento 

similar!

10mg/mL | Frasco 20mL

Apresentação Caixa Emb.

50

Posologia: Pulverizar a área afetada a cada 6-8 horas, ou a critério médico

34671



47

UNHAGOLD  
ácido salicílico + associações
Indicação
Antimicótico tópico

Frasco 30mL

Apresentação Caixa Emb.

10024020

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia
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Passiflora incarnata L.
Indicação

Trata casos de ansiedade leve, estados de 
irritabilidade, agitação nervosa, insônia e 

desordens da ansiedade

Reg. MS: 1.3841.0039

 

 DESTAQUE
* Produto Tradicional Fitoterápico de acordo com a RDC 26/2014

260mg | 20 comprimidos revestidos

Apresentação Caixa Emb.

5024694

90mg/mL | Frasco 100mL 5023994

Posologia: 2 comprimidos revestidos 2x ao dia

Posologia:  5mL da solução oral 4x ao dia

PRODUTO NATURAL*
CONTRA A ANSIEDADE, O  
ESTRESSE E A AGITAÇÃO

nao SE 
IRRITE,
SEAKALM.
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 VALESSONE
Valeriana officinalis L.
Indicação
Sedativo moderado 
Promove o sono
Trata distúrbios do sono associados à ansiedade

Reg. MS: 1.3841.0046

225,75mg | 20 comprimidos revestidos

Apresentação Caixa Emb.

5024058
Posologia: 1 comprimido revestido 2x ao dia



MINIBULAS DOS MEDICAMENTOS TARJADOS

ARLIVRY Hedera helix L. 7mg/mL. INDICAÇÕES: É indicado como expectorante no tratamento da tosse produtiva, ou seja, quando 
esta vier acompanhada de catarro nas vias respiratórias. CONTRAINDICAÇÕES: é contraindicado a pessoas que apresentem 
hipersensibilidade aos constituintes da formulação ou a plantas da família Araliaceae. Este medicamento é contraindicado para 
menores de 2 anos em virtude do risco de agravamento dos sintomas respiratórios. Não foi estabelecida a segurança durante a 
gravidez e o aleitamento. Tendo em vista os dados pré-clínicos de segurança, não se recomenda a utilização durante a gravidez e a 
lactação. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Tosse persistente ou recorrente em crianças entre 2-4 anos de idade requer diagnóstico 
médico antes tratamento. Quando dispnéia, febre ou expectoração purulenta ocorrer, um médico ou um farmacêutico deve ser 
consultado. O uso concomitante com antitussígenos com codeína ou dextrometorfano não é recomendado sem orientação 
médica. Recomenda-se precaução em pacientes com gastrite ou úlcera gástrica. REAÇÕES ADVERSAS: Reações gastrointestinais 
(náuseas, vômitos e diarreia) e reações alérgicas (urticária, erupção cutânea e dispneia). A frequência dessas reações não é conhecida. 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O uso concomitante com antitussigenos com codeína ou dextrometorfano não é recomendado 
sem orientação médica. POSOLOGIA: USO ORAL. Adultos: tomar 4 mL, 3 vezes ao dia. Crianças de 6 – 12 anos: tomar 4 mL, 2 
vezes ao dia. Crianças de 2 – 5 anos: tomar 2 mL, 2 vezes ao dia. APRESENTAÇÕES: Frasco contendo 100mL (Xarope de Cereja c/ 
copo dosador),Frasco contendo 100mL (Xarope de Cereja c/ seringa dosadora), Frasco contendo 100mL (Xarope de Mel c/ copo 
dosador),Frasco contendo 100mL (Xarope de Mel c/ seringa dosadora) .Reg.:1.3841.0047. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE 
PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.                                                                                                                                                                      

ARPYNFLAN Harpagophytum procumbens 450 mg/com. INDICAÇÕES: Este medicamento é indicado para tratamento de quadros 
reumáticos acompanhado de dor, como artrite, artrose e lombalgia. CONTRAINDICAÇÕES: Este medicamento é contraindicado 
nos casos de úlceras pépticas e duodenais. Também não deve ser administrado por pacientes com hipersensibilidade à raiz de 
Harpagophytum procumbens. Não é recomendada a utilização deste medicamento por mulheres grávidas ou que estão amamentando. 
De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este medicamento apresenta categoria de 
risco C. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Pacientes com cálculos biliares devem consultar um médico antes da utilização deste 
medicamento. Doses elevadas deste produto podem interferir com drogas antiarrítmicas e com terapia hipotensiva ou hipertensiva. 
Além disso, com a utilização de altas doses, em pessoas sensíveis, medicamentos contendo o fitoterápico Harpagophytum procumbens 
podem ocasionar o aparecimento de transtornos digestivos leves, como diarreia, náuseas e dor de estômago. Não existem 
advertências ou contraindicações específicas quanto ao uso deste medicamento por pacientes idosos. REAÇÕES ADVERSAS: O uso 
de medicamentos contendo Harpagophytum procumbens pode levar ao aparecimento de reações indesejáveis como cefaléia frontal, 
zumbido, anorexia e perda de paladar. Em casos raros, pode ocorrer um efeito laxante no início do tratamento, o qual desaparece 
espontaneamente após o segundo ou terceiro dia de uso do medicamento. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Nas doses 
indicadas, não são conhecidas interações medicamentosas. No entanto, não se recomenda a associação deste produto com outros 
medicamentos sem orientação médica. POSOLOGIA: Uso oral. Ingerir 1 (um) comprimido 3 (três) vezes ao dia. APRESENTAÇÕES: 
Cartucho contendo 30 comprimidos revestidos. Reg. MS. 1.3841.0057. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS 
SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

VALESSONE Valeriana officinalis L. 225,75 mg/com. INDICAÇÕES: Este medicamento é indicado como sedativo moderado, como 
agente promotor do sono e no tratamento de distúrbios do sono associados à ansiedade. CONTRAINDICAÇÕES: O uso deste 
medicamento é contraindicado para crianças menores de 3 anos de idade. Pessoas com hipersensibilidade ao extrato de Valeriana 
officinalis, ou de plantas da família Valerianaceae, e aos outros componentes da fórmula não devem usar este medicamento. Em 
caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. De acordo com a categoria de risco 
de fármacos destinados às mulheres grávidas, este medicamento apresenta categoria de risco C. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: 
Em caso de alergia ao produto, recomenda-se suspender o seu uso e procurar o médico. Não há dados disponíveis acerca do uso 
de Valeriana durante a gravidez e a amamentação. Este medicamento não deve ser usado nessas condições, exceto sob orientação 
médica. Informe ao seu médico se ocorrer gravidez ou se iniciar amamentação durante o uso deste medicamento. Para crianças 
de 4 a 12 anos, recomenda-se utilizar produtos contendo Valeriana apenas sob supervisão médica. Este medicamento pode 
causar sonolência, não sendo, portanto, recomendável a sua administração antes de dirigir, operar máquinas ou realizar qualquer 
atividade de risco que necessite atenção. Não ingerir doses maiores do que as recomendadas. REAÇÕES ADVERSAS: Os efeitos 
adversos relatados pelos voluntários participantes dos ensaios clínicos e tratados com os diferentes extratos secos padronizados 
de Valeriana officinalis foram raros, leves e similares àqueles apresentados pelos grupos tratados com o placebo. Tais efeitos 
adversos incluem tontura, indisposição gastrintestinal, alergias de contato, dor de cabeça e midríase. Com o uso em longo prazo, 
os seguintes sintomas podem ocorrer: cefaléia, cansaço, insônia, midríase e desordens cardíacas. O uso crônico de altas doses de 
Valeriana officinalis por muitos anos aumentou a possibilidade de ocorrência de síndrome de abstinência com a retirada abrupta do 
medicamento. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O medicamento a base de Valeriana officinalis pode potencializar o efeito de 



outros medicamentos depressores do Sistema Nervoso Central. Estudos em animais mostraram um efeito aditivo quando utilizado 
em combinação com barbitúricos, anestésicos, benzodiazepínicos e outros fármacos depressores do SNC (Sistema Nervoso Central). 
Recomenda-se evitar o uso deste medicamento juntamente com a ingestão de bebidas alcoólicas pela possível exacerbação dos 
efeitos sedativos. POSOLOGIA: Uso oral.  Ingerir 1 comprimido revestido, 2 vezes ao dia. APRESENTAÇÃO: Cartucho contendo 20 
comprimidos revestidos. Reg. MS. 1.3841.0046. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO 
DEVERÁ SER CONSULTADO.

AFOLIC Ácido fólico 5 mg/com INDICAÇÃO: Este medicamento é destinado à suplementação em casos de deficiência de ácido 
fólico no organismo e para pessoas que se encontram sob risco de desenvolver carência desta vitamina. Este medicamento é 
destinado para mulheres que estão em idade de engravidar, para prevenir o nascimento de crianças com defeitos na formação 
do tubo neural. CONTRAINDICAÇÕES: Em casos de alergia ao ácido fólico ou aos demais componentes da fórmula, orienta-se 
interromper o uso da medicação e procurar orientação médica. Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com 
anemia perniciosa. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Em caso de 
alergia ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Deve ser administrado com cuidado em pacientes 
idosos. Problemas com neuropatia estão associados à deficiência de vitamina B12, esta deficiência é prevalente em grupos de idosos. 
O ácido fólico reverte os sinais hematológicos da deficiência de vitamina B12, porém os efeitos neurológicos permanecem. O ácido 
fólico deve ser administrado com cautela em pacientes cujas funções renais estejam comprometidas, bem como em pacientes que 
possam estar com tumores folato dependentes. Deve haver cautela na administração de ácido fólico em pacientes com deficiência 
de vitamina B12 ou naqueles que já desenvolveram anemia perniciosa. Em abos os casos, há a possibilidade da ocorrência de 
lesões neurológicas.  REAÇÕES ADVERSAS: Os efeitos adversos estão relacionados à ingestão de doses maiores de 15 mg de ácido 
fólico. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O uso de medicamentos como metformina, sulfasalazina, triamtereno, metotrexato e 
antineoplásicos interfere com a utilização do ácido fólico, já que estes medicamentos provocam a redução dos níveis de folato no 
sangue. Em pessoas que estão sob tratamento com antidepressivos à base de lítio e fluoxetina, medicamentos à base de ácido fólico 
aumentam a resposta do paciente a estas substâncias. POSOLOGIA: AFOLIC Comprimido Revestido 5 mg:  deve ser ingerido uma 
vez ao dia – 1 comprimido a cada 24 horas (dose diária de 5 mg de ácido fólico).  APRESENTAÇÃO: Afolic 5mg/ com: Cartucho com 
20 comprimidos revestidos - Reg. M.S.: 1.3841.0050 VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O 
MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

BÊVITER cloridrato de tiamina 300 mg/com INDICAÇÃO: É indicado para tratamento de casos já estabelecidos de carência de 
vitamina B1.  CONTRAINDICAÇÃO, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Em casos de alergia ao produto, recomenda-se descontinuar o 
uso e consultar o médico. BÊVITER não deve ser administrado por períodos prolongados em doses superiores as recomendadas. Não 
existem advertências específicas quanto ao uso deste medicamento por idosos. REAÇÕES ADVERSAS: Até o momento não foram 
descritas reações adversas relacionadas com o uso de cloridrato de tiamina por via oral na concentração do BÊVITER. INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS: O uso prolongado de diuréticos pode levar ao aumento da excreção da tiamina. A ingestão concomitante de 
medicamentos antiácidos, como géis de alumínio ou silicato, pode levar à degradação da tiamina no trato gastrintestinal ou perda 
desta vitamina através das fezes. POSOLOGIA: Uso oral. Um a dois comprimidos ao dia (cada comprimido contém 300 mg de 
cloridrato de tiamina, equivalente a 236,02 mg de tiamina). APRESENTAÇÃO: Cartucho com 30 cápsulas – Reg.M.S.:1.3841.0048. 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

BUTALAB sulfato de salbutamol 2,0mg/5mL INDICAÇÃO: Alívio do espasmo brônquico associado às crises de asma, bronquite 
crônica e enfisema. CONTRAINDICAÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: O uso de Butalab xarope é contraindicado para 
pacientes com história de hipersensibilidade a qualquer componente de sua fórmula. O tratamento da asma deve seguir um programa 
adequado, e a resposta do paciente deve ser monitorada clinicamente e por meio de exames da função pulmonar. O aumento do 
uso de agonistas de receptores beta2-adrenérgicos de curta ação para alívio dos sintomas indica deterioração do controle da asma. 
Nessas condições, deve-se reavaliar o esquema terapêutico dos pacientes e considerar a terapia concomitante com corticosteroides. 
A deterioração repentina e progressiva do controle da asma é potencialmente uma ameaça à vida, devendo-se por isso considerar o 
início ou o aumento da corticoterapia. Para os pacientes de risco, deve-se instituir o monitoramento diário do pico de fluxo expiratório 
(PFE). Como podem ocorrer eventos adversos associados a altas dosagens de salbutamol, deve-se alertar os pacientes para não 
aumentar a dose nem a frequência de administração de Butalab xarope, mesmo que o alívio usual não ocorra ou a duração de ação 
diminua. Nesse caso, o paciente deve procurar orientação médica. O salbutamol deve ser administrado cuidadosamente a pacientes 
que sofrem de tireotoxicose. A terapia com agonistas beta2-adrenérgicos pode resultar em hipocalemia potencialmente grave, 
sobretudo após administração parenteral ou por nebulização. Recomenda-se cuidado especial na asma aguda grave, uma vez que 
esse efeito pode potencializar-se pelo tratamento concomitante com xantinas, corticosteroides e diuréticos, assim como pela hipóxia. 
Em tais situações recomenda-se monitorar os níveis séricos de potássio. Do mesmo modo que outros agonistas beta2-adrenérgicos, 
Butalab xarope pode induzir alterações metabólicas reversíveis, como aumento dos níveis de glicose sanguínea. O paciente 
diabético pode ser incapaz de compensar essa condição, havendo relatos sobre o desenvolvimento de cetoacidose. A administração 



concomitante de corticosteroides pode aumentar esse efeito. Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. 
Nenhum efeito sobre essas atividades foi reportado. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação 
médica ou do cirurgião-dentista. Este produto contém salbutamol, que está incluído na lista de substâncias proibidas da Agência 
Mundial Antidoping. Este medicamento pode causar doping. Este medicamento contém ÁLCOOL no teor de 0,5%. INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS: O salbutamol e as drogas beta-bloqueadoras não seletivas, como o propranolol, não devem ser prescritos 
para uso concomitante. O salbutamol não é contraindicado para pacientes sob tratamento com inibidores da monoaminoxidase 
(IMAOs). REAÇÕES ADVERSAS: Reações muito comuns e comuns foram geralmente determinadas a partir de dados de estudos 
clínicos. Reações raras e muito raras foram geralmente determinadas a partir de dados espontâneos. Reação muito comum (>1/10): 
tremor. Reações comuns (> 1/100 e < 1/10): dor de cabeça; taquicardia; palpitações; câimbras musculares. Reações raras (>1/10.000 
e < 1/1.000): hipocalemia (a terapia com agonistas beta2-adrenérgicos pode resultar em hipocalemia potencialmente grave); 
vasodilatação periférica; arritmia cardíaca, que inclui fibrilação atrial, taquicardia supraventricular e extrassístole. Reações muito raras 
(< 1/10.000): reações de hipersensibilidade, incluindo angioedema, urticária, broncoespasmo, hipotensão e desmaio; hiperatividade; 
sensação de tensão muscular. POSOLOGIA : Butalab xarope tem uma duração de ação de 4 a 6 horas na maioria dos pacientes. O 
aumento do uso de β2-agonistas pode ser um sinal de agravamento da asma. Sob estas condições, uma reavaliação do plano de 
terapia do paciente pode ser necessária e corticoterapia concomitante deve ser considerada. Como pode haver efeitos adversos 
associados com a dosagem excessiva, a dose ou frequência de administração só deve ser aumentada por indicação médica. Para 
alívio do broncoespasmo. Adultos: A dose usualmente eficaz é de 4 mg de salbutamol (10 mL de xarope) 3 ou 4 vezes ao dia. Caso 
não se obtenha a broncodilatação adequada, cada dose pode ser gradualmente aumentada para até 8 mg (20 mL de xarope). 
Contudo, observou-se que alguns pacientes obtêm alívio adequado com 2 mg (5 mL de xarope) 3 ou 4 vezes ao dia. Para os pacientes 
muito sensíveis a estimulantes ß-adrenérgicos, recomenda-se iniciar o tratamento com 2 mg (5 mL de xarope) 3 ou 4 vezes ao dia. 
Crianças: Crianças de 2 a 6 anos: 2,5 a 5 mL de xarope (1 a 2 mg de salbutamol) 3 a 4 vezes ao dia. Crianças de 6 a 12 anos: 5 mL 
de xarope (2 mg de salbutamol) 3 a 4 vezes ao dia. Crianças acima de 12 anos: 5 a 10 mL de xarope (2 a 4 mg de salbutamol) 3 a 4 
vezes ao dia. Pacientes idosos: Recomenda-se iniciar o tratamento com 5 mL de xarope (2 mg de salbutamol) 3 ou 4 vezes ao dia.  
APRESENTAÇÃO: Xarope 0,4mg/mL 100mL sabor framboesa Reg. no M.S.: 1.3841.0019 VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE 
PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

NISTAMAX Nistatina 100.000 UI/mL INDICAÇÃO: NISTAMAX (nistatina) destina-se ao tratamento da candidíase do trato digestivo. 
É indicado para o tratamento de candidíase da cavidade bucal e do trato digestivo superior - Esofagite por Candida - encontrada em 
pacientes com moléstias que necessitaram uso prolongado de antibióticos, radioterapia ou drogas imunodepressoras que provocaram 
queda de resistência orgânica e na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS). CONTRAINDICAÇÕES: É contraindicado para 
pacientes com história de hipersensibilidade à qualquer um de seus componentes.  Advertências e precauções: Nistamax contém 
propilparabeno e metilparabeno que podem induzir reações alérgicas (as quais podem ser tardias em alguns casos). Nistamax não 
deve ser usado para o tratamento de micoses sistêmicas. Mesmo que ocorra uma melhora nos sintomas dentro dos primeiros dias do 
tratamento, você não deve interromper a medicação até o tratamento ser completado de acordo com as orientações do seu médico. 
REAÇÕES ADVERSAS: A nistatina é geralmente bem tolerada por todos os grupos de idade incluindo crianças debilitadas mesmo 
em terapia prolongada. Você poderá apresentar hipersensibilidade (alergia) e angioedema (inchaço nas camadas mais profundas 
da pele), incluindo edema facial. Com grandes doses orais você poderá apresentar diarreia, distúrbios gastrintestinais (estômago 
e intestinos), enjoo e vômitos. Raramente você poderá apresentar erupções cutâneas (pequenas bolhas avermelhadas na pele), 
incluindo urticária (coceira).  Muito raramente você poderá apresentar Síndrome de Stevens-Johnson (formação de edema com 
bolhas). Interações medicamentosas: Não são conhecidas interações com outros medicamentos e/ou outras substâncias. Posologia: 
Para a aplicação da suspensão oral você deve higienizar a boca de maneira adequada, incluindo os cuidados necessários com a 
limpeza de próteses dentárias. A suspensão deve ser bochechada e mantida por vários minutos (o maior tempo possível) na boca 
antes de ser engolida. Nos lactentes (bebês em fase de amamentação) e crianças menores deve-se colocar a metade da dose 
utilizada em cada lado da boca. Via oral APRESENTAÇÃO: Frasco com 50mL -  Reg. M.S.: 1.3841.0028 VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA.  SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

RIFOTRAT rifamicina SV sódica 10mg/mL. INDICAÇÕES: É destinado ao tratamento tópico das infecções de superfície, causadas 
por microrganismos sensíveis à rifamicina. Ferimentos e feridas infectadas, queimaduras, furúnculos, infecção da pele, dermatoses, 
úlceras varicosas, dermatites eczematoides, curativos de feridas pós-cirúrgicas infectadas. CONTRAINDICAÇÕES/ ADVERTÊNCIAS: 
não deve ser utilizado em pacientes que apresentam alergia a rifamicinas ou a qualquer componente da fórmula. PRECAUÇÕES: assim 
como ocorre com outros antibióticos, o uso prolongado de rifamicina pode resultar no crescimento concomitante de organismos 
não- suscetíveis (particularmente estafilococos). O médico deve avaliar repetidamente suas condições. Se ocorrer superinfecção, o 
tratamento deve ser interrompido e medidas terapêuticas apropriadas devem ser aplicadas. A administração de rifamicina deve ser 
restrita a um período de tempo limitado e, sempre que possível, o tratamento deve ser realizado com baixas doses e alternado com 
outros agentes terapêuticos. Evitar aplicação em áreas extensas, próximo ao interior do ouvido ou em contato com tecido nervoso. 




