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 As doenças respiratórias, de uma 
forma geral, são divididas em dois grupos: in-
fecciosas e alérgicas/inflamatórias. As patolo-
gias infecciosas são aquelas provocadas por 
vírus ou bactérias, tendo o resfriado como 
um dos problemas mais comuns e outras 
como as sinusites, otites e pneumonias, por 
exemplo, que são muitas vezes provocadas  
por bactérias. Já no caso das alérgicas/in-
flamatórias, as duas de maior destaque são 
a rinite alérgica e asma, conforme explica o 
médico Dr. Fabio Rosito.
De acordo com o médico, a rinite alérgica e 
a asma são consideradas doenças “primas”, 
pois as células que revestem a via respiratória 
têm a mesma origem (“via aérea única”), mas 
com funções diferentes, por isso um proble-
ma pode interferir no outro.
“Existem vários estudos que abordam essa re-
lação. Inclusive, um grupo de médicos euro-
peus e americanos criou um projeto denomi-
nado ARIA (Rinite Alérgica e seu Impacto na 
Asma, em português) para mostrar o quanto 
é comum essa conexão. A cada 100 pacien-
tes que têm asma, cerca de 60 também têm 
rinite alérgica1. Para as pessoas que convivem 
com as duas condições simultaneamente é 
muito importante que a rinite alérgica esteja 
bem controlada, pois, caso contrário, o trata-
mento da asma pode não ser suficientemen-
te eficaz”, alerta o médico.

O controle adequado da 
rinite alérgica pode influenciar 
positivamente no controle 
da asma, visto que muitos 
pacientes têm ambas 
as doenças

Rinite 
aléRgica
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O que os pacientes buscam no 
tratamento da rinite alérgica?

O médico esclarece que, de acordo com pesquisas, 
a maioria dos pacientes com a doença buscam para        
o tratamento duas situações simples, mas difíceis      
de encontrar: alívio substancial dos sintomas e de ma-
neira rápida.
E nessa busca por melhorar os sintomas com maior ra-
pidez, acabam se automedicando com várias classes 
de medicamentos como anti-histamínicos, descon-
gestionantes e corticoides intranasais. Outros estudos 
também mostraram que indivíduos com a enfermida-
de, principalmente moderada e grave, frequentemen-
te usam mais de duas medicações, alguns chegando 
a consumir até quatro remédios. 
“Até pouco tempo atrás, os fármacos existentes 
para rinite alérgica eram incompletos ou porque 
não proporcionavam alívio sintomático na inten-
sidade que o paciente procurava ou demoravam 
muito para trazer esse conforto, fazendo com que 
o acometido ficasse frustrado visto que não con-
seguia ver as suas necessidades atendidas. Dian-
te desse quadro, é importante pensar em ações e 
programas de educação médica e social para que a 
rinite alérgica seja entendida como uma doença de 
maior relevância.

Rinite aléRgica e 
asMa: entenDenDo 
as DifeRenças

Rinite aléRgica
O médico ressalta o quanto é essencial conhecer mais 
sobre a rinite alérgica, pelo fato de ser uma doença 
normalmente pouco valorizada pelos médicos e 
pacientes já que não é fatal como pode ser a asma. 
Entretanto, é uma patologia muito importante visto 
que sua incidência no mundo e no Brasil é bastante 
elevada.
“Estima-se que no Brasil, a rinite alérgica comprometa 
entre 25% e 30% da população. Esse mesmo dado se 
repete globalmente. Nos países industrializados, esti-
ma-se que existam mais de 500 milhões de pacientes 
com rinite alérgica e, diante desses números, muitos 
especialistas em alergias respiratórias já a consideram 
uma verdadeira epidemia global”, adiciona.

Sintomas
Pelo volume de pessoas que sofrem com a rinite alérgi-
ca, ela acaba tendo uma importância social bastante re-
levante, principalmente por conta dos incômodos cau-
sados pelos sintomas. Dr. Fabio comenta que a doença 
pode ser dividida em leve, moderada e grave e, dentro 
de cada um desses níveis, os sintomas podem ser inter-
mitentes, durando entre 15 a 30 dias, ou persistentes, 
quando permanecem por mais de 30 dias. 

Os principais sintOmas nasais 
da rinite alérgica incluem:
• Congestão (nariz entupido)
• Rinorreia (coriza)
• Prurido (coceira no nariz)
• Espirros

Já Os principais sintOmas 
Oculares da rinite alérgica sãO:
• Hiperemia (olho vermelho)
• Lacrimejamento excessivo
• Coceira nos olhos

“De todos eles, o que mais incomoda o paciente, normal-
mente, é a congestão nasal justamente porque é o mais 
duradouro. Vale lembrar que cerca de 70% dos acome-
tidos com rinite alérgica têm sintomas oculares associa-
dos, configurando a chamada rinoconjuntivite alérgica”. 

a caDa 100 Pacientes 
qUe têM asMa, ceRca 

De 60 taMBéM têM 
Rinite aléRgica1

estiMa-se qUe no 
BRasil, a Rinite aléRgica 
coMPRoMeta entRe 25% 
e 30% Da PoPUlação. 
esse MesMo DaDo se 
RePete gloBalMente1
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aléM Da falta De aR, o 
chiaDo no Peito e a tosse, 
PRinciPalMente a notURna, 

taMBéM são sintoMas 
caRacteRísticos Dessa 

Patologia. De acoRDo coM 
o MéDico, hoje existe UM 

aUMento consiDeRÁvel Dos 
casos De asMa e, taMBéM, Da 

Rinite aléRgica, esPecialMente 
PoR conta Da PolUição 
aMBiental e taBagisMo

aSma
Dr. Fabio explica que a asma é uma doença inflama-
tória do trato respiratório inferior que compromete, 
basicamente, os brônquios e os bronquíolos. O pro-
blema leva a uma constrição nos brônquios e, prin-
cipalmente, nos bronquíolos, dificultando a saída do 
ar expirado. Assim como a rinite alérgica, a patologia 
pode ser leve, moderada ou grave. “A principal dife-
rença é que a asma é uma doença mais grave, nos 
momentos de crise, é capaz de desencadear uma falta 
de ar muito intensa que pode até levar o paciente à 
morte por falência respiratória. Mas, do ponto de vista 
de incidência, ela é menor que rinite alérgica”, afirma. 
Além da falta de ar, o chiado no peito e a tosse, princi-
palmente a noturna, também são sintomas caracterís-
ticos dessa patologia. De acordo com o médico, hoje 
existe um aumento considerável dos casos de asma e, 
também, da rinite alérgica, especialmente por conta 
da poluição ambiental e tabagismo.
Outro fator a ser considerado é a genética. Todo orga-
nismo reage à entrada de substâncias estranhas (antí-
genos), ou seja, é o sistema imunológico (de defesa) 
fazendo seu trabalho. Porém, essa resposta aos alérge-
nos inflamatórios é exacerbada em algumas pessoas 

corticoides para o tratamento        
da asma 
O  médico explica que o corticoide inalatório é o me-
dicamento mais indicado para o tratamento da asma, 
mas esclarece que ainda existem muitos mitos com 
relação ao uso das “bombinhas”.
Os dispositivos inalatórios que contêm corticoide 
são para o tratamento de manutenção, isto é, são 
anti-inflamatórios que devem ser utilizados conti-
nuamente para evitar as crises. Já as “bombinhas” 
compostas com substâncias adrenérgicas são para 
resgate, ou seja, para tirar o paciente da crise.
“Muita gente acaba falando mal das “bombinhas”, pois 
os princípios ativos podem causar efeitos colaterais 
como taquicardia e sudorese. Porém, elas devem ser 
usadas somente nos momentos de crise e não como 
prevenção. Já o dispositivo para corticoide inalatório 
é o tratamento correto de base que necessita ser uti-
lizado todos os dias e de forma contínua, conforme 
orientação médica. Em casos de crises muito intensas, 
eventualmente, é preciso resgatar o paciente com um 
corticoide injetável. Esse medicamento não é específi-
co para asma, mas pode ser usado para esse quadro”, 
finaliza Dr. Fabio. 

Fonte entrevistada: Dr. Fabio Rosito, consultor médico da Mylan 
Laboratórios - CRM: 38793-SP.

levando à liberação intensa de mediadores químicos 
inflamatórios como a histamina e as interleucinas.
“O ar é poluído para todos, mas é necessário o fator 
genético para que a poluição favoreça o desencadea-
mento de uma resposta alérgica (intensa). É a com-
binação dos dois fatores: a genética - genótipo - e o 
meio externo - fenótipo”, complementa.
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DEFEXIN  
500MG C/10 COMP REV
M.S.: 1.8830.0032.002-0

DEFEXIN  
500MG C/7 COMP REV

M.S.: 1.8830.0032.001-2

DEFEXIN  
500MG C/3 COMP REV

M.S.: 1.8830.0032.003-9

MOCLAZOM  
400MG C/7 COMP REV

M.S.: 1.8830.0048.002-8

MOCLAZOM  
400MG C/5 COMP REV

M.S.: 1.8830.0048.001-1

DISMUCAL 
5MG/ML XPE C/120ML

M.S.: 1.8830.0053.001-7

DISMUCAL  
10MG/ML XPE C/120ML
M.S.: 1.8830.0053.002-5

DISMUCAL  
5MG/ML GEL OR 120ML+COL

M.S.: 1.8830.0052.002-1

Cód. 106202 
EAN 7898560663680

Cód. 115705 
EAN 7898560663710

Cód. 115706 
EAN 7898560663703

Cód. 106205 
EAN 7898560663673

Cód. 115703 
EAN 7898560663529

Cód. 106204 
EAN 7898560663697 

Cód. 115704 
EAN 7898560663512

Cód. 115708 
EAN 7898560663536

Defexin

moclazom

Dismucal

CONSULtE A DISpONIbILIDADE NO SANtACRUZ DIGItAL
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EMYCLAM  
875MG+125MG 20 COMP REV

M.S.: 1.8830.0037.005-2

EMYCLAM  
875MG+125MG 14 COMP REV

M.S.: 1.8830.0037.004-4

EMYCLAM 
80MG+11,4MG ORAL 70ML

M.S.: 1.8830.0038.001-5

Cód. 115508 
EAN 7898560663543

Cód. 115507 
EAN 7898560663611

Cód. 115506 
EAN 7898560663604

emyclam

myzildrem

Rino-lastin

Dymista
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MYZILDREM  
100MG C/12 COMP

M.S.: 1.8830.0040.001-6

Cód. 115526 
EAN 7898560663741

RINO-LAStIN  
SPRAY 10ML

M.S.: 1.8830.0057

Cód. 174185 
EAN 7898560664106

DYMIStA  
SPRAY 23GR

M.S.: 1.8830.0058

Cód. 104246
EAN 7898560664137

CONSULtE A DISpONIbILIDADE NO SANtACRUZ DIGItAL
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 O segmento de OTC (over the counter, em 
inglês), também conhecido como medicamento 
isento de prescrição (MIP) é composto pelos pro-
dutos que não possuem tarja e que podem ser 
vendidos sem receita. Dentro dos MIPs são encon-
tradas várias subcategorias como os analgésicos, 
antigripais, anti-histamínicos, remédios para prisão 
de ventre entre outros.
Uma condição muito frequente no Brasil e que pode 
ser tratada e prevenida com o uso desses medica-

MiPs 
PaRa o tRataMento 
Da PRisão De ventRe

mentos é a prisão de ventre ou constipação intestinal. 
Segundo o médico Dr. Fabio Rosito, esse problema é 
bastante comum, afetando mais as mulheres prova-
velmente por questões hormonais, mas a principal 
causa está nos maus hábitos de vida que incluem ali-
mentação pobre em fibras e pouca ingestão de água 
e outros líquidos.
O médico explica que, devido à vida corrida que a 
maioria das pessoas tem hoje, poucas se alimentam 
adequadamente, deixando de consumir alimentos 

A constipação intestinal é comum 
entre os brasileiros, principalmente 
nas mulheres, mas pode ser tratada 
e prevenida com medicamentos 
isentos de prescrição
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as hemorroidas nas gestantes ainda podem deixar a 
evacuação mais dolorosa e difícil, causando a prisão 
de ventre. Por isso, é essencial que, nessa fase, as mu-
lheres tomem muita água e, se necessário, façam uma 
suplementação com fibras.
“A incidência de constipação intestinal é maior hoje 
em dia, pois atualmente é frequente a ingestão de 
uma dieta pobre em fibras, a vida é mais corrida e, de 
maneira geral, as pessoas não conseguem se discipli-
nar para ter um horário de evacuação, além daquelas 
que viajam muito. Todos esses são fatores que podem 
dificultar a  evacuação”, lembra Dr. Fabio.

principais sintOmas da  
cOnstipaçãO intestinal

• Empachamento: barriga distendida e pesada;
• Cólica: geralmente causada pela tentativa da alça 

intestinal movimentar as fezes mais endurecidas;
• Sensação de mal-estar geral.

Os perigos da prisão de ventre 
não tratada
O médico explica que a prisão de ventre quando não 
tratada adequadamente pode trazer prejuízos para 
os acometidos. O fato de não evacuar faz com que 
a água das fezes seja reabsorvida deixando-as muito 
endurecidas e formando o chamado fecaloma, que 
nada mais é que o empedramento das fezes. O feca-
loma é uma condição muito desconfortável, pois é di-
fícil de ser eliminado e a evacuação é muito dolorida. 
Para eliminá-los, em muitos casos, é necessário realizar 
procedimentos como injeção de líquidos e emolien-
tes (enemas) via retal para amolecer as fezes. 

ricos em fibras como verduras, legumes e frutas in 
natura, além de não tomarem água suficiente. Assim, 
esses dois fatores atrapalham muito o trânsito das fe-
zes pelo intestino.
“Para as fezes transitarem de forma ideal, precisam 
estar mais pastosas, umedecidas e ricas em fibras, 
pois essas substâncias absorvem a água e fazem com 
que as fezes fiquem amolecidas e mais volumosas, 
ativando a movimentação intestinal (peristalse) para 
expeli-las. Se as fezes tiverem pouca água e fibras, a 
movimentação intestinal fica mais lenta e, dessa for-
ma, elas ficam mais tempo dentro das alças intestinais 
e podem se desidratar tornando-se mais compactas, 
dificultando a evacuação”. 
Dr. Fabio ainda comenta sobre outras situações espe-
cíficas, que não necessariamente estão relacionadas à 
dieta ou ingestão de água, que podem causar a consti-
pação intestinal. A primeira delas são as viagens. Muitos 
indivíduos acabam “trancando” o intestino subcons-
cientemente pela insegurança de usar um banheiro 
diferente, que não conhece, além das mudanças na 
dieta. Para esses casos, vale fazer uma suplementação 
de fibras dias antes da viagem para tentar minimizar o 
problema. A segunda, que está ligada à vida moderna, 
é não ter uma disciplina de evacuação. O ideal é trei-
nar o intestino para evacuar no mesmo horário, porém 
muitas pessoas não conseguem e, além disso, seguram 
o reflexo (a evacuação é um reflexo) e, ao manter esse 
hábito de prender por muito tempo, o próprio organis-
mo para de mandar a mensagem para o cérebro que 
é o momento de evacuar, levando à prisão de ventre.
As grávidas também estão no grupo de pessoas mais 
suscetíveis à constipação intestinal por conta das al-
tas concentrações hormonais típicas dessa condição. 
O médico explica que a progesterona, por exemplo, 
é um inibidor das contrações das fibras musculares 
lisas presentes no trato intestinal. Problemas como 

PRoBleMas coMo as 
heMoRRoiDas nas gestantes 

ainDa PoDeM DeixaR a 
evacUação Mais DoloRosa 

e Difícil, caUsanDo a 
PRisão De ventRe. PoR 

isso, é essencial qUe, nessa 
fase, as MUlheRes toMeM 

MUita ÁgUa e, se 
necessÁRio, façaM UMa 

sUPleMentação coM fiBRas

esse PRoBleMa é Bastante 
coMUM, afetanDo Mais as 
MUlheRes PRovavelMente 
PoR qUestões hoRMonais, 

Mas a PRinciPal caUsa estÁ 
nos MaUs hÁBitos De viDa 
qUe inclUeM aliMentação 
PoBRe eM fiBRas e PoUca 

ingestão De ÁgUa 
e oUtRos líqUiDos
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como evitar a prisão de ventre 
e um possível fecaloma?
Dr. Fabio informa que a orientação básica para preve-
nir a constipação e a formação de um possível feca-
loma é a suplementação de fibras, para complemen-
tar as obtidas por meio da alimentação, bem como a 
ingestão de bastante água e/ou outros líquidos. 
“Outra questão importante é o sedentarismo. Estudos 
mostram que pessoas sedentárias são mais suscetíveis 
à prisão de ventre. Assim, também é fundamental se 
movimentar. Vale caminhadas, trocar elevador pelas es-
cadas, andar mais a pé, pois as atividades físicas estimu-
lam o intestino a funcionar melhor”, ressalta o médico.

a oRientação BÁsica PaRa 
PReveniR a constiPação 

e a foRMação De UM 
Possível fecaloMa é a 

sUPleMentação De fiBRas, 
PaRa coMPleMentaR as 

oBtiDas PoR Meio Da 
aliMentação, BeM coMo 
a ingestão De Bastante

 ÁgUa e/oU oUtRos líqUiDos
tratamentos com os miPs
Dr. Fabio mostra que existem duas situações quando 
o assunto é o tratamento da prisão de ventre: um 
caso é a prevenção e o outro é tratar quando a con-
dição já está instalada. Para prevenir, existem no mer-
cado suplementos fitoterápicos à base de fibras como 
Plantago ovata Forssk. (Plantaginaceae), semente e cas-
ca da semente (Plantago) e Senna alexandrina Mill. (Le-
guminosae), fruto (Sene). Porém, o médico ressalta que 
as fibras só devem ser usadas preventivamente, pois se 
o paciente já está com o intestino preso, com fezes em 
fase de empredramento, o consumo de fibras aumenta 

Fonte entrevistada: Dr. Fabio Rosito, consultor médico da Mylan Labo-
ratórios - CRM: 38793-SP.

o volume interno, piorando o quadro.
“As fibras devem ser usadas para evitar a prisão de ven-
tre sem nenhum problema pelo tempo que for preciso, 
pois não são remédios e não têm ação farmacológica. A 
história de que o intestino fica “viciado” não é verdadeira”.
Já no caso da constipação intestinal há dias, existem clas-
ses terapêuticas dos MIPs que deixam as fezes mais amo-
lecidas e outras que estimulam a contração do intestino, 
como é o caso do Senne. Mas, o médico faz um alerta: 
muitos pacientes usam esses tipos de medicamentos 
como se fossem fibras e, ao longo do tempo, o produto 
perde o efeito, causando essa impressão de que o intes-
tino ficou “viciado”.
“Dentro do portfólio da Mylan, para prisão de ventre, te-
mos um concentrado de fibras associado ao senne, subs-
tância fitoterápica que tem uma propriedade irritativa so-
bre a parede do intestino, estimulando as suas contrações 
e, dessa forma, facilitando o trânsito das fezes. Contudo, é 
válido reiterar que existem MIPs para evitar e para tratar. 
Quando o paciente estiver na vigência da constipação in-
testinal, o ideal é usar o medicamento para tratar a ques-
tão e, depois que melhorar, começar com um programa 
de educação, para não ter mais o problema: com boa 
alimentação, incluindo as fibras, ingestão abundante de 
água e a prática de atividades físicas”.

classes terapêuticas dOs mips 
indicadas para a prisãO de ventre 
(para prevenir e tratar):
• Formadores de massa fecal: fibras;
• Laxantes de contato: sene e picossulfato;
• Laxantes osmóticos: têm a função de puxar a água 

de dentro do intestino para hidratar o bolo fecal;
• Óleos emolientes: amolecem as fezes;
• Lubrificantes: óleos que facilitam a passagem do 

bolo fecal pela alça intestinal. 



Fornecer medicamentos de alta 
qualidade que cada família precisa não 
é o nosso trabalho. É a nossa missão.

Conheça nossa linha de medicamentos isentos 
de prescrição. www.mylan.com.br
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pLANtAbEN  
5G C/10 ENV

M.S: 1.8830.0051.001-6

AGIOLAX  
100g

M.S: 1.8830.0049.001-5

AGIOLAX  
250g

M.S.:  1.8830.0049.002-3

REpARIL  
GEL 100G

M.S.: 1.8830.0068.003-5

LEGALON  
90MG 30 DRG

M.S.: 1.8830.0050.001-0

LEGALON  
64/5ML SUSP  100ML

M.S.: 1.8830.0050.003-7

Cód. 100446 
EAN 7898560664328

Cód. 168468 
EAN 7898560664311

Cód. 140947 
EAN 7898560661570

Cód. 106757 
EAN 7898560664335

Cód. 112508 
EAN 7898560664267

Cód. 112516 
EAN 7898560664250

Cód. 189316 
EAN 7898560661563

Cód. 128595 
EAN 7898560664373

agiolax

Plantaben

Reparil

legalon

pLANtAbEN  
5G C/30 ENV

M.S: 1.1.8830.0051.003-2

REpARIL  
GEL 30G

M.S.: 1.8830.0068.002-7

O Laxante fitoterápico da 
Mylan para o tratamento da 
constipação intestinal. 1

O Hepatoprotetor fitoterápico 
da Mylan com eficácia clínica
comprovada. 1-14

Tripla ação nos edemas
localizados de natureza
inflamatória.1

O Regulador intestinal 
fitoterápico da Mylan. 1

CONSULtE A DISpONIbILIDADE NO SANtACRUZ DIGItAL
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Syntocinon

leponex

SYNtOCINON  
40UI SPRAY NAS 5ML

M.S: 1.8830.0043.002-0

Cód. 500793 
EAN 7898560663895

LEpONEX  
100MG C/30 COMP

M.S.: 1.8830.0034.002-1

Cód. 501767 
EAN 7898560663901 Cód. 145086 

EAN 7898560664021

LEpONEX  
25MG C/20 COMP

M.S.: 1.8830.0034.005-6

cutenox

CUtENOX  
40MG C/2 SER 0,2ML + SIST

M.S.: 1.8830.0021.012-8

CUtENOX  
20MG C/2 SER 0,2ML+SIST

M.S.: 1.8830.0021.010-1

Cód. 105529 
EAN 7898560663284

Cód. 105526 
EAN 7898560663307
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 Segundo o médico Dr. Fabio Rosito, a dor é um diagnós-
tico amplo e pode ser dividida em duas grandes categorias:
• Dores agudas: traumas, contusões, entorses, fraturas, cirurgias;
• Dores crônicas: decorrentes de processos inflamatórios, geral-

mente de curso prolongado. 

Dentro do diagnóstico de dor crônica, o médico informa que uma das 
mais frequentes é a osteoartrite já que compromete as articulações da 
coluna, joelho, quadril, tornozelo e dedos das mãos, cuja a causa é in-
flamatória e pode ocorrer de diversas formas diferentes.

Com o tratamento correto, 
o paciente consegue ter 

uma melhor qualidade de 
vida e manter-se mais 

tempo longe das cirurgias

osteoaRtRite 
Do joelho 

é Possível viveR seM DoR?
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Dr. Fabio informa que, segundo estudos epide-
miológicos, cerca de 20% das mulheres acima de 
60 anos e 10% dos homens na mesma faixa etária 
têm algum sintoma grave ou alguma sequela im-
portante das osteoartrites, seja de joelho, quadril 
ou coluna1. Além disso, são mais prevalentes em 
mulheres, provavelmente pelas suas característi-
cas hormonais.  
“As osteoartrites são mais prevalentes e intensas 
com o aumento da idade, especialmente a partir 
dos 60 anos. A doença acomete um número grande 
de pessoas, algumas já têm alterações radiológicas, 
mas ainda não possuem sintomas, e outras mais 
graves podem precisar de artroplastia (prótese)”, 
ressalta o consultor médico da Mylan. 

fatoRes De Risco 
e sintoMas Das 
osteoaRtRites 
De acordo com Dr. Fabio, a idade é o principal fator 
de risco para esta doença. A osteoartrite de joelho 
é uma das formas mais comuns e possui uma tríade 
de fatores de risco importantes e frequentes:
• Gênero: o risco é aumentado em mulheres;
• Idade: o risco é maior quanto maior for a idade;
• Sobrepeso: a sobrecarga crônica no joelho é um 

fator de desgaste importante ao longo do tempo.

Um ponto muito importante lembrado pelo mé-
dico, principalmente no caso das mulheres, é que, 
com o avançar da idade, implementem medidas 
de prevenção para retardar ao máximo a progres-
são da doença e evitar ou postergar a necessidade 
eventual de artroplastia de joelho. Assim, existe um 
tripé básico para a prevenção da ocorrência e/ou 
progressão da osteoartrite de joelho:
• Controlar o peso;
• Fazer atividade física, proporcional à situação do 

paciente (caminhada, natação ou outras ativida-
des de baixo impacto);

• Educação: o paciente precisa estar bem informa-
do sobre a doença e sua evolução para ter uma 
melhor longevidade e qualidade de vida.

“A osteoartrite de joelho é uma doença um pouco 
negligenciada, pois as pessoas somente se preocu-
pam com ela tardiamente, geralmente quando o 
joelho já está em uma situação avançada de desgas-
te. Certamente, o médico poderia auxiliar mais no 
processo de educação do paciente”, afirma Dr. Fabio.

Segundo o médico, os sintomas da osteoartrite de joe-
lho incluem:
• Dor ao se movimentar, seja ao caminhar, subir e 

descer escadas;
• Redução da funcionalidade articular, com aumento 

da rigidez e redução da capacidade do joelho se dobrar; 
• Estreitamento da cartilagem articular que fica no 

espaço entre o fêmur e a tíbia. Quando não tratada, a 
osteoartrite degrada a cartilagem, fazendo (no limite) 
com que os dois ossos se encontrem.

“Além desses, o paciente pode ter uma sensibilidade 
maior na articulação e, ainda, sentir uma crepitação ao 
dobrar o joelho”, adiciona.

coMo tRataR?
Segundo o médico, existem dois grupos principais de 
medicamentos para o tratamento da osteoartrite de 
joelho:

•	 Medicamentos	sintomáticos
São aqueles que atuam na dor: analgésicos e anti-infla-
matórios não esteroides (AINEs). Esses medicamentos 
servem para melhorar a dor e não atuam na base da 
doença. Não devem ser usados cronicamente por pos-
suírem efeitos colaterais importantes. “O paracetamol, se 
utilizado em doses elevadas, pode ser hepatotóxico, já os 
AINEs são reconhecidos por agredir o estômago, espe-
cialmente se usados prolongadamente”, alerta o médico.

•	 Drogas	Modificadoras	da	Doença	
Osteoartrite (DmDOas)

Para entender a atuação desses fármacos na doença, Dr. 
Fábio explica o que acontece na osteoartrite de joelho: 
a cartilagem articular é continuamente produzida e de-
gradada pelo organismo ao longo do tempo. No caso da 
osteoartrite de joelho, a degradação aumenta, ou seja, 
a cartilagem vai ficando progressivamente “mais fina” e, 
eventualmente, até desaparece virtualmente. Assim, os 
DMDOAs tentam preservar a cartilagem articular, fazen-
do com que o processo de degradação não supere o de 
produção, ou seja, reintroduzindo o equilíbrio perdido. 

as osteoaRtRites são 
Mais PRevalentes e 

intensas coM o aUMento 
Da iDaDe, esPecialMente 

a PaRtiR Dos 60 anos
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exemplOs de medicamentOs da classe 
dOs dmdOas cOnsideradOs cOmO trata-
mentO da OsteOartrite de JOelhO:
O ácido hialurônico é um importante componente 
da cartilagem articular usado para a realização de vis-
cossuplementação. É introduzido dentro do joelho, 
fazendo com que melhore o equilíbrio produção/
degradação da cartilagem articular. Esse tipo de tra-
tamento, geralmente, é feito em consultório e tem 
efeito por, aproximadamente, 6 meses. Após esse 
prazo, fica a critério médico indicar novas aplicações.
Além disso, Dr. Fabio ressalta que existem outros me-
dicamentos que são mais usados para tratar a osteoar-
trite de joelho que são a glicosamina e a condroitina 
os quais também atuam na cartilagem articular e são 
administrados oralmente. O médico comenta que, no 
Brasil, é muito comum a prescrição dos dois princípios 
ativos juntos, mas estudos mostraram que a condroi-
tina, que é uma macromolécula, dificulta absorção da 
glicosamina que é uma molécula menor.
Sendo assim, qual o medicamento mais indicado? 
O médico afirma que em 2019 foi publicado um 
novo algoritmo de tratamento da osteoartrite de 
joelho pela ESCEO (Sociedade Europeia de Doenças 
Osteoarticulares e Osteomusculares, em português) 
que destacou o sulfato de glicosamina cristalina 
patenteada (gsp)2, como o DMDOA de escolha 
para tratar a osteoartrite de joelho. 

Benefícios Da 
glicosaMina cRistalina 
PatenteaDa3

Segundo Dr. Fabio, diversos estudos clínicos de 
qualidade demonstraram os benefícios da glicosa-
mina cristalina patenteada:
• Maior biodisponibilidade no plasma e no lí-

quido sinovial4: 4 vezes superior que do clori-
drato de glicosamina5;

• Melhora da dor e funcionalidade articular o 
fármaco é eficaz para tratar a dor, superior ao 
paracetamol e anti-inflamatórios não esteroides 
(AINEs) e também é capaz de prevenir o estreita-
mento do espaço articular;

• Reduz o uso simultâneo de AINEs, diminuindo 
os custos diretos com medicamentos e indiretos 
via menor efeito colateral para o estômago;

• Em mulheres com sobrepeso e próximas da 
menopausa, público-alvo da prevenção da 
doença, foi capaz de retardar a evolução da os-

teoartrite do joelho em comparação com um progra-
ma de exercícios e de dieta, ou seja, esses dois fatores 
sozinhos ajudam, mas ao agregar com o GSP fármaco 
o resultado é melhor;

• Único medicamento que comprovou ser efetivo simul-
taneamente nos três principais sintomas da patologia: 
dor, redução da funcionalidade articular e estreitamento 
da cartilagem articular6.

“Por conta desses resultados, a glicosamina cristalina paten-
teada acabou sendo indicada pela ESCEO como primeira 
linha tanto para tratamento quanto para prevenção da 
osteoartrite de joelho. Também é crítico reforçar a impor-
tância do uso correto do medicamento para que o efeito 
desejado seja obtido: o tratamento deve ser prolongado, 
pelo menos 12 meses para dor e entre 24 e 36 meses para 
funcionalidade articular. É fundamental que tanto os pro-
fissionais quanto os pacientes entendam que esse tempo 
é imprescindível para que a medicação funcione de forma 
esperada, finaliza o consultor médico da Mylan. 

Fonte entrevistada: Dr. Fabio Rosito, consultor médico da Mylan Labora-
tórios- CRM: 38793-SP.

segUnDo estUDos 
ePiDeMiológicos, ceRca 
De 20% Das MUlheRes 

aciMa De 60 anos e 10% 
Dos hoMens na MesMa 
faixa etÁRia têM algUM 
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seqUela iMPoRtante Das 
osteoaRtRites, seja De 

joelho, qUaDRil oU colUna1

 

são Mais PRevalentes 
eM MUlheRes, 

PRovavelMente Pelas 
sUas caRacteRísticas 

hoRMonais1  



Saiba mais sobre o nosso portfólio de 
medicamentos para dor. www.mylan.com.br

medicamentos mylan
produzidos para oferecer uma vida 

sem dor e com mais qualidade para 
bilhões de pessoas em todo o mundo.
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GLUCOREUMIN  
1500MG 30 SACH 3,95G
M.S.: 1.8830.0035.003-5

Cód. 192096 
EAN 7898560663956 

glucoreumin

tilatil

Cód. 145151 
EAN 7898560664113

tILAtIL  
20MG C/10 COMP

M.S.:1.8830.0059.001-1

Cód. 192104 
EAN 7898560663949

GLUCOREUMIN  
1500MG 10 SACH 3,95G
M.S.: 1.8830.0035.002-7

CONSULtE A DISpONIbILIDADE NO SANtACRUZ DIGItAL
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Bedimza

Cód. 115529
EAN 7898560663802

bEDIMZA   
5MG+2MG/ML 1 AMP+SER

M.S.: 1.8830.0039.003-7

immensae

IMMENSAE  
500MG+30MG 36 COMP
M.S.: 1.8830.0031.007-6

IMMENSAE  
500MG+30MG 24 COMP
M.S.: 1.8830.0031.006-8

Cód. 501360 
EAN 7898560663642

Cód. 501362 
EAN 7898560663659

Cód. 501363 
EAN 7898560663635

IMMENSAE  
500MG+30MG 12 COMP
M.S.: 1.8830.0031.005-1

CONSULtE A DISpONIbILIDADE NO SANtACRUZ DIGItAL
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Defexin (levofloxacino hemi-hidratado) Apresentações: Embalagens contendo 3, 7 ou 10 comprimidos revestidos contendo 500 mg de levofloxacino. Indicações: Infecções bacterianas causadas por 
agentes sensíveis ao levofloxacino, tais como: infecções do trato respiratório superior e inferior, sinusite, exacerbações agudas de bronquite crônica e pneumonia. Infecções da pele e tecido subcutâneo tais 
como impetigo, abscessos, furunculose, celulite e erisipela. Infecções do trato urinário. Osteomielite. Defexin só deve ser indicado para tratamento destas infecções em pacientes para os quais não existam 
opções de tratamento alternativas. Contraindicações: Pacientes que apresentam hipersensibilidade ao levofloxacino, a outras quinolonas ou a quaisquer outros componentes da fórmula do produto. Precau-
ções e advertências: O tratamento deve ser interrompido imediatamente diante do aparecimento de erupção cutânea ou qualquer outro sinal de hipersensibilidade, sinais de hepatite ou hepatotoxicidade, 
Como todas as quinolonas, Defexin deve ser usado com cautela em pacientes com distúrbios do SNC que possam predispor a convulsões ou diminuir o limiar de convulsão e o tratamento deve ser interrom-
pido se o paciente apresentar tremores, inquietação, ansiedade, tontura e confusão mental. Evitar o uso em pacientes com histórico conhecido de miastenia gravis. O tratamento com Defexin deve ser inter-
rompido se o paciente referir alterações sensoriais como parestesias e hipoestesias. Deve ser evitado o uso em pacientes com histórico de prolongamento do intervalo QT, com hipocalemia não tratada ou em 
uso de antiarrítmicos classe IA ou III. Como foram relatadas rupturas de tendões em pacientes que receberam quinolonas o tratamento com Defexin deve ser interrompido se o paciente apresentar dor, infla-
mação ou ruptura de tendão e os pacientes devem repousar e evitar exercícios até que o diagnóstico de tendinite ou ruptura de tendão tenha sido excluído. A excessiva exposição à luz solar ou ultravioleta 
deve ser evitada, se ocorrer fototoxicidade, o tratamento deve ser interrompido. O paciente deve procurar o oftalmologista caso apresente alterações na visão ou algum outro sintoma ocular. Recomenda-se 
acompanhamento da glicemia durante o tratamento, especialmente em diabéticos. Se ocorrer hipoglicemia o tratamento deve ser interrompido. Em pacientes com insuficiência renal é necessário o ajuste das 
doses para evitar o acúmulo da droga devido à diminuição da depuração. Interações medicamentosas: Antiácidos contendo cálcio, magnésio ou alumínio, bem como sucralfato, cátions metálicos como ferro, 
preparações multivitamínicas contendo zinco ou produtos que contenham qualquer uma dessas substâncias devem ser tomados pelo menos duas horas antes ou depois da administração do levofloxacino 
hemi-hidratado. A administração concomitante de teofilina pode prolongar a sua meia-vida.  O uso concomitante da varfarina pode aumentar o tempo de protrombina ou outras provas de coagulação ne-
cessitando acompanhamento, especialmente em idosos. A administração concomitante de AINEs pode aumentar o risco de estímulo do SNC e convulsões. Recomenda-se monitoramento cuidadoso da gli-
cemia quando do uso concomitante de antidiabéticos. Gestação-lactação: Categoria C. Defexin somente deverá ser utilizado na gravidez se o benefício esperado superar o risco potencial para o feto. Reações 
adversas: Os eventos adversos mais comumente observados com o uso do levofloxacino foram: náusea (7%); cefaleia (6%); diarreia (5%) e insônia (4%). Posologia: A dose usual para pacientes adultos, com 
função renal normal, é de 500 mg, via oral, a cada 24 horas, dependendo da condição a ser tratada. Os comprimidos podem ser ingeridos independentemente das refeições. USO ADULTO. USO ORAL. VENDA 
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA M.S: 1.8830.0032. MoclazoM (cloridrato de moxifloxacino) Apresentações: Embalagens com 5 ou 7 comprimidos reves-
tidos contendo 400 mg de cloridrato de moxifloxacino. Indicações: Infecções das vias respiratórias superiores e inferiores; exacerbações (pioras) agudas de bronquite crônica; pneumonia adquirida na comu-
nidade (PAC) incluindo PAC causada por bactérias resistentes a alguns antibióticos*; sinusite aguda;infecções não complicadas de pele e tecidos moles; doença inflamatória pélvica não complicada (isto é, 
doenças do trato genital superior feminino, inclusive salpingite e endometrite); infecções complicadas de pele e anexos (incluindo infecções do pé diabético);infecções intra-abdominais complicadas, incluin-
do infecções polimicrobianas, como abscessos. * Streptococcus pneumoniae multirresistentes, incluindo isolados conhecidos como S. pneumoniae resistente a penicilina e cepas resistentes a dois ou mais dos 
seguintes antibióticos: penicilina (CIM ≥ 2 μg/mL), cefalosporinas de 2ª geração (por exemplo, cefuroxima), macrolídeos, tetraciclinas e trimetoprima/sulfametoxazol. Contraindicações: Hipersensibilidade 
conhecida ao moxifloxacino ou a qualquer componente da fórmula ou a outras quinolonas. Gravidez e lactação. Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos de idade. Precauções e adver-
tências: Em alguns casos, podem ocorrer reações alérgicas ou de hipersensibilidade após a primeira administração, e nesse caso o médico deve ser imediatamente contatado. Em casos muito raros, reações 
anafiláticas podem progredir até o choque, potencialmente letal, algumas vezes após a primeira administração. Nesses casos, o tratamento com Moclazom (cloridrato de moxifloxacino) deve ser interrompi-
do e o tratamento médico instituído. Deve ser utilizado com cautela nas seguintes situações: em pacientes tratados concomitantemente com medicamentos que prolongam o intervalo QT, tais como cisapri-
da, eritromicina, antipsicóticos e antidepressivos tricíclicos; em pacientes com condições vigentes pró-arrítmicas, como bradicardia clinicamente significativa, isquemia miocárdica aguda; em pacientes com 
cirrose hepática, uma vez que não se pode excluir o prolongamento do intervalo QT preexistente nestes pacientes; em mulheres e pacientes idosos, uma vez que ambos são mais suscetíveis a medicamentos 
que prolongam o intervalo QTc. Os pacientes devem ser orientados a contatar seu médico imediatamente antes de continuar o tratamento em caso de ocorrência de sintomas relacionados à insuficiência 
hepática e ocorrência de reações cutâneas e/ou da mucosa. O tratamento com quinolonas pode provocar crises convulsivas. As quinolonas devem ser utilizadas com cautela em pacientes com distúrbios co-
nhecidos ou suspeitos do SNC que possam predispor a convulsões ou reduzir o limiar convulsivo. A ocorrência de colite associada a antibiótico foi registrada com o uso de antibióticos de amplo espectro, in-
cluindo Moclazom. Deve ser utilizado com cautela em pacientes com miastenia grave, pois os sintomas podem ser exacerbados. O tratamento com quinolonas, inclusive Moclazom, pode produzir inflamação 
e ruptura de tendões, particularmente em pacientes idosos e nos pacientes em tratamento concomitante com corticosteroides; foram relatados casos que ocorreram até vários meses após o término do tra-
tamento. Ao primeiro sinal de dor ou inflamação, os pacientes devem interromper o tratamento e manter em repouso a (s) extremidade (s) afetada (s). Não é recomendado o tratamento em pacientes com 
doença inflamatória pélvica complicada, quando o tratamento intravenoso for considerado necessário. Não é recomendado no tratamento de infecções MRSA (Staphylococcus aureus resistente à meticilina). 
Casos de polineuropatia sensorial ou sensório motora resultando em parestesia, hipoestesia, disestesia ou fraqueza foram relatados em pacientes que receberam quinolonas incluindo Moclazom. Pacientes 
em tratamento devem ser orientados a informar ao médico antes de continuar o tratamento se sintomas de neuropatia como dor, sensação de queimação, formigamento, dormência ou fraqueza se desen-
volverem. Reações psiquiátricas podem ocorrer mesmo após a primeira administração. Os pacientes devem ser orientados a procurar um oftalmologista imediatamente em caso de alterações na visão ou 
algum outro sintoma ocular. Em pacientes diabéticos, é recomendado cuidadoso monitoramento da glicose sanguínea. Gravidez: o uso seguro de cloridrato de moxifloxacino em mulheres grávidas não foi 
estabelecido. O uso de Moclazom durante a gravidez é contraindicado. Lactação: O uso de Moclazom em lactantes é contraindicado. O uso de Moclazom pode resultar em uma alteração da habilidade do 
paciente para dirigir veículos ou operar máquinas devido a reações do SNC e distúrbios na visão. Interações medicamentosas: A ingestão concomitante com antiácidos, minerais e multivitaminas pode dimi-
nuir a absorção de moxifloxacino após administração oral devido à formação de complexos quelados com os cátions multivalentes contidos nestas preparações. Embora os estudos clínicos não tenham de-
monstrado nenhuma interação entre o cloridrato de moxifloxacino e a varfarina, deve-se monitorar a RNI e, se necessário, ajustar a dose do anticoagulante oral de modo apropriado. A administração conco-
mitante de carvão ativo e 400 mg de cloridrato de moxifloxacino oral reduziu a disponibilidade sistêmica do fármaco em mais de 80% impedindo a sua absorção in vivo. Reações adversas: O cloridrato de 
moxifloxacino pode provocar reações adversas como:  infecções por fungos, dores de cabeça, tonturas, alteração do ritmo cardíaco em pacientes com o potássio baixo no sangue, náuseas, vômitos, dores 
abdominais e gastrintestinais, diarreia, aumento das transaminases (enzimas que avaliam a função do fígado), reações no local da injeção e infusão. Posologia: A dose recomendada é de 400 mg uma vez por 
dia (1 comprimido revestido) para as indicações mencionadas nesta bula e não deve ser ultrapassada. Os comprimidos devem ser deglutidos inteiros, com um pouco de líquido, independentemente das re-
feições. USO ADULTO. USO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA M.S: 1.8830.0048. DisMucal Gel oral e xarope (acebrofilina) Apresenta-
ções: Gel oral 5 mg/mL em embalagem contendo 1 frasco com 120ml + colher dosadora graduada - 1,0 ml, 2,5 ml e 5,0 ml. Xarope pediátrico - embalagem contendo 1 frasco de 120 ml + copo-medida e 
xarope adulto - embalagem contendo 1 frasco com 120 ml + copo-medida. Indicações: Indicado como broncodilatador, mucolítico e expectorante. Tratamento sintomático e preventivo das patologias agudas 
e crônicas do aparelho respiratório caracterizadas por fenômenos de hipersecreção e broncoespasmo. Contraindicações: Hipersensibilidade comprovada ao componente ativo da fórmula ou outras xantinas, 
como aminofilina e teofilina, assim como ao ambroxol. Não deve ser utilizado em pacientes portadores de doenças hepáticas, renais ou cardiovasculares graves, úlcera péptica ativa e história pregressa de 
convulsões. Precauções e advertências: Cautela em pacientes hipertensos, cardiopatas, com hipoxemia severa. Gravidez e lactação: Categoria C - não deve ser utilizado por grávidas sem orientação médica. 
Interações medicamentosas: O uso concomitante de acebrofilina com macrolídeos, quinolonas e anti-histamínicos H2 pode retardar a sua eliminação. Pode ocorrer hipocalemia com o uso concomitante de 
acebrofilina e salbutamol ou terbutalina. A administração conjunta de acebrofilina e efedrina pode levar a aumento de reações adversas do trato GI e SNC. A alimentação pode interferir na quantidade de 
acebrofilina no organismo. Reações adversas: as reações adversas mais comumente relatadas (≥1/100 a < 1/10) foram náusea e vômito. Posologia: A dose recomendada de Dismucal gel para adultos é de 
20ml (4 colheres medidas cheias até a graduação de 5 ml) a cada 12h. Para crianças é de 10ml (2 colheres medidas cheias até a graduação de 5 ml) a cada 12h. Para crianças entre 2 e 3 anos a dose reco-
mendada é de 1mg/Kg dia dividida em duas tomadas (a cada 12h). A dose recomendada de Dismucal xarope adulto é de 10ml (1 copo medida) a cada 12h. Do xarope pediátrico é de 5ml a 10ml (1/2 a 1 
copo medida) a cada 12h. Para crianças entre 2 e 3 anos a dose recomendada é de 2mg/Kg dia dividida em duas tomadas (a cada 12h). USO ADULTO E PEDIÁTRICO. USO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA - M.S GEL: 1.8830.0052. M.S XAROPE: 1.8830.0053. eMyclaM (amoxicilina tri-hidratada + clavulanato de potássio) Apresentações: Comprimido: Frascos com 14 ou 20 comprimidos revestidos 
contendo 875 mg de amoxicilina + 125mg de clavulanato de potássio. Pó para Suspensão: Embalagem com 1 frasco contendo 70 mL (após reconstituição) + 1 seringa dosadora. Indicações: tratamento de 
curta duração de infecções bacterianas quando se suspeita que a causa sejam cepas produtoras de betalactamase resistentes à amoxicilina: infecções do trato respiratório superior e inferior; infecções do 
trato urinário (cistite); infecções de pele e tecidos moles (celulite). Sempre que necessário devem ser realizados amostragem microbiológica e testes de sensibilidade. Contraindicações: hipersensibilidade a 
betalactâmicos, como penicilinas e cefalosporinas. Pacientes com histórico prévio de icterícia/disfunção hepática associadas a seu uso ou ao uso de penicilina. Precauções e advertências: Antes de iniciar o 
tratamento deve-se fazer uma pesquisa cuidadosa sobre reações prévias de hipersensibilidade a penicilinas e cefalosporinas ou a outros alérgenos. Se uma reação alérgica ocorrer o tratamento deve ser inter-
rompido. Deve-se evitar o uso em pacientes sob suspeita de mononucleose, uma vez que a ocorrência de rash cutâneo de aspecto morbiliforme tem sido associada à amoxicilina. Caso ocorra diarreia prolon-
gada ou significativa, ou o paciente sentir cólicas abdominais, o tratamento deve ser interrompido e a condição do paciente investigada. Deve-se fazer monitoramento apropriado quando anticoagulantes 
forem prescritos para uso concomitante. Emyclam comprimidos deve ser usado com cautela em pacientes que apresentam evidências de disfunção hepática. Para os pacientes com insuficiência renal a dose 
deve ser ajustada. Durante a administração de altas doses de amoxicilina, é recomendável que se mantenha ingestão adequada de líquidos para reduzir a possibilidade de cristalúria associada à amoxicilina.  
Não se observaram efeitos adversos sobre a capacidade de dirigir veículos e de operar máquinas. Interações medicamentosas: A probenecida diminui a secreção tubular renal da amoxicilina.Tal como ocorre 
com outros antibióticos, amoxicilina tri-hidratada + clavulanato de potássio pode afetar a flora intestinal, levando à menor reabsorção de estrógenos e reduzindo, assim, a eficácia de contraceptivos orais 
combinados. Há, na literatura, raros casos de aumento da INR em pacientes em uso de acenocumarol ou varfarina que recebem um ciclo de tratamento com amoxicilina. Em pacientes que receberam mico-
fenolato de mofetila, foi relatada uma redução na concentração do metabólito ativo ácido micofenólico de cerca de 50% após o início do uso de amoxicilina + ácido clavulânico por via oral.  Gestação-lacta-
ção: Categoria B. Como ocorre com todos os medicamentos, o uso de Emyclam comprimidos deve ser evitado na gravidez, especialmente durante o primeiro trimestre, a menos que o médico o considere 
essencial. Emyclam comprimidos pode ser administrado durante o período de lactação. Reações adversas: as reações adversas mais comumente relatadas (≥1/10) foi a diarreia (adultos) e >1/100 e <1/10 
foram candidíase mucocutânea - náusea e vômito (adultos); diarreia, náusea e vômitos (crianças). Posologia: Comprimido: um comprimido de Emyclam 875 mg duas vezes ao dia. Para pacientes com TFG 
<30 mL/min, Emyclam não é recomendável. A duração do tratamento deve ser apropriada para a indicação e não se deve exceder 14 dias.  USO ADULTO.  Pó para suspensão: A dose usual diária recomenda-
da é 25/3,6 mg/kg/dia para infecções leves a moderadas; 45/6,4 mg/kg/dia para tratamento de infecções mais graves. Crianças abaixo de 2 anos devem receber doses de acordo com o peso corporal. Emyclam 
não deve ser prescrito para crianças abaixo de 2 meses de idade. A absorção de Emyclam torna-se ideal quando ele é administrado no início da refeição. A duração do tratamento deve adequar-se à indicação 
e não deve exceder 14 dias sem revisão. USO ADULTO E PEDIÁTRICO A PARTIR DE 2 MESES DE IDADE. USO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA M.S 
Comprimidos: 1.8830.0037, M.S Pó para Suspensão: 1.8830.0038. MylziDreM (nimesulida) Apresentações: Embalagens contendo 12 comprimidos contendo 100mg de nimesulida. Indicações: Tratamen-
to de condições que requeiram atividade anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Contraindicações: alergia à nimesulida ou a qualquer componente do medicamento; histórico de reações de hipersensi-
bilidade ao ácido acetilsalicílico ou a outros AINEs; histórico de reações hepáticas ao produto; úlcera péptica ativa, hemorragia no trato gastrintestinal; distúrbios graves de coagulação: insuficiência cardíaca 
grave; insuficiência renal e/ou hepática. Precauções e advertências: Os AINEs podem mascarar a febre; deve ser evitado o uso concomitante de outros AINEs; evitar o uso de álcool ou outras drogas; usar com 
cautela em pacientes com histórico de úlcera péptica, hemorragia gastrintestinal, RCU ou doença de Crohn; os AINEs devem usados com cautela em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva e hiper-
tensão arterial; pacientes com mais de 65 anos devem ser tratados com a menor dose efetiva (100 mg duas vezes ao dia); pacientes com asma toleram bem a nimesulida, mas a possibilidade de broncoes-
pasmo não pode ser inteiramente excluída. Myzildrem tem pouco ou nenhum efeito sobre a habilidade de dirigir ou operar máquinas.   Interações medicamentosas: Metotrexato (aumenta risco de leucope-
nia, trombocitopenia, anemia, nefrotoxicidade, ulceração de mucosa); pemetrexede (aumenta risco de sangramento); ciclosporina (aumenta risco de nefrotoxicidade); a nimesulida pode diminuir os efeitos 
de anti-hipertensivos e aumentar o risco de hipoglicemia a hipoglicemiantes orais; aumento do risco de convulsão se usado associado a quinolonas; para informações adicionais consulte a bula. Gestação-
-lactação: Categoria C. o risco potencial em humanos é desconhecido, portanto devem ser avaliados os benefícios previstos para a mãe contra os possíveis riscos para o embrião ou feto; contraindicado du-
rante a amamentação. Reações adversas: Os efeitos adversos podem ser reduzidos utilizando-se a menor dose eficaz durante o menor período possível. As reações adversas à nimesulida mais comumente 
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Para informações mais detalhadas recomenda-se a leitura da bula na íntegra.
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relatadas (> 1/10) são: diarreia, náusea e vômito. Posologia: A dose usual para adultos e crianças acima de 12 anos é de 50 a 100mg duas vezes ao dia.  Não há necessidade de ajuste da dose se a depuração 
de creatinina estiver entre 30 e 80 mL/min. Mylzidrem não deve ser utilizado em pacientes com insuficiência hepática. Dosagem máxima diária limitada a 4 comprimidos. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA 
DE 12 ANOS. USO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. M.S: 1.8830.0040. rino-lastin® (cloridrato de azelastina). Uso nasal. Uso Adulto e Pediátrico acima de 5 anos. Indicações: Rino-Lastin® é in-
dicado para o tratamento da rinite alérgica. Contraindicações: Rino-Lastin® é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade a quaisquer dos componentes de sua fórmula. Este medicamento é con-
traindicado para menores de 5 anos. Precauções e advertências: pode ocorrer em casos isolados ao utilizar o produto: fadiga, cansaço, exaustão, tontura ou fraqueza. Durante o tratamento, o paciente não deve 
dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. O álcool pode potencializar esse efeito. Categoria de risco na gravidez: C. Gravidez e lactação: este medicamento 
não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Interações medicamentosas: Cimetidina, pelo aumento do risco de ocorrência de eventos 
adversos relacionados à azelastina (aumento de sonolência, dor de cabeça, sabor amargo na boca). Reações adversas: reação muito comum (> 1/10): tosse, dor de cabeça; reação comum (> 1/100 e < 
1/10): asma, faringite, conjuntivite, tontura, sonolência disestesia; vômito, desconforto abdominal e alteração no apetite, náusea, xerostomia, prurido, rash cutâneo, ganho de peso; reação rara (> 1/10.000 
e < 1.000): fibrilação atrial e palpitação foram reportadas após o uso de azelastina tópico nasal. Posologia: uma aplicação em cada narina duas vezes ao dia em adultos e crianças de 5 anos ou mais. Para dose 
aumentada, de acordo com o caso, a partir de 12 anos de idade, podem ser indicadas duas aplicações (em cada narina duas vezes ao dia). Rino-Lastin® é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veícu-
los ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. MS: 1.8830.0057. Mylan Laboratórios Ltda. SAC 0800-020 0817. A PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CON-
SULTADO.RINO-LASTIN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. plantaBen® (Plantago ovata Forssk. (Plantaginaceae), casca da se-
mente) Apresentações: Pó efervescente contendo 3,5 g de casca da semente de Plantago ovata Forssk (Ispaghula husk) por envelope. Embalagens com 10 e 30 envelopes de 5 g. Indicações: Plantaben® é 
indicado tanto na diarreia como na constipação intestinal. Adicionalmente, auxilia na redução dos níveis de açúcar e de colesterol do sangue. Também pode ser utilizado para complementar a ingestão diária 
de fibras. É indicado também para: doenças que evoluem com alternância de episódios de diarreia e constipação intestinal (intestino irritável, diverticulose); regulação da evacuação em pacientes portadores 
de ânus artificial (colostomia); constipação intestinal crônica habitual ou decorrente da permanência no leito após operações cirúrgicas, por alterações de dieta, viagens ou tratamentos prolongados com la-
xantes potentes; diarreias de origem funcional e como adjuvante em casos de doença de Crohn; hemorroidas, fissuras anais ou abscesso anal, com redução da dor de defecação e facilitação da evacuação das 
fezes; casos de ingestão insuficiente de fibras. Como Plantaben® não contém estimulantes da motilidade ou irritantes da mucosa intestinal, pode ser utilizado por pessoas alérgicas a essas substâncias ou em 
casos para os quais não haja contraindicação específica. Contraindicações: Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com obstrução intestinal ou com distúrbio da evacuação provocado por 
ressecamento e endurecimento das fezes; com estenose do trato gastrointestinal; com diabetes mellitus com dificuldade de ajuste da insulina; com insuficiência pancreática exócrina; nos casos de hipersen-
sibilidade conhecida ao Plantago ovata Forssk e/ou aos componentes da fórmula; quando houver dor abdominal, náuseas, vômitos ou dificuldade de engolir. O produto não deve ser utilizado junto com 
medicamentos antidiarreicos e produtos inibidores da motilidade intestinal (difenoxilato, loperamida, opiáceos, etc.) pelo risco de obstrução intestinal. Este medicamento é contraindicado para crianças 
menores de seis anos. Advertências e precauções: Deve ser administrado com cautela a pacientes em dietas com restrição de sal, pois cada envelope contém 178,26 mg de sódio. Se a diarreia durar mais de 
3 dias, deve-se consultar um médico. Plantaben® só deve ser usado após sua dissolução em água, e ingerido durante ou após as refeições. Quando ingerido meia hora antes das refeições, pode diminuir o 
apetite, pois promove sensação de satisfação alimentar, auxiliando nas dietas de emagrecimento. Plantaben® não contém açúcar. Reações adversas: Flatulência, sensação de plenitude abdominal, dor abdo-
minal, diarreia, obstrução do esôfago ou do intestino, reações alérgicas. Interações medicamentosas: A administração conjunta a pacientes em tratamento com medicamentos cardiotônicos do grupo dos 
glicosídeos cardíacos (digitálicos: digoxina e derivados) e sais de lítio não é recomendada. Plantago ovata Forssk pode também retardar a absorção de minerais (cálcio, ferro e zinco), vitaminas (B12) ou 
medicamentos derivados de cumarina. Não utilizar junto com medicamentos antidiarreicos e produtos inibidores da motilidade intestinal (difenoxilato, loperamida, opiáceos, etc.), pelo risco de obstrução 
intestinal. É recomendável que a administração de outras medicações seja feita uma hora antes ou uma hora após a administração de Plantaben®. Carboidratos também podem ter sua absorção retardada, o 
que pode levar a uma redução da insulina em pacientes diabéticos. Posologia: ADULTOS: Um envelope dissolvido em água, uma a três vezes por dia; CRIANÇAS ENTRE 6 E 12 ANOS: Meio envelope dissolvido 
em água, uma a três vezes por dia; CRIANÇAS ACIMA DE 12 ANOS: Um envelope dissolvido em água, uma a três vezes por dia. Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure 
orientação médica. Não use este medicamento em caso de doenças intestinais graves. M.S: 1.8830.0051. PLANTABEN® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMA-
CÊUTICO. LEIA A BULA. aGiolax® (Plantago ovata Forssk. (Plantaginaceae), semente e casca da semente (Plantago), Senna alexandrina Mill. (Leguminosae), fruto (Sene≠≠≠)  Apresentações: Granulado 
de 520 mg/g semente de Plantago + 22 mg/g de casca de semente de Plantago + 99,45 mg/g de fruto de Sene. Frasco com 100 g ou 250 g. Indicações: Agiolax® é um laxativo para uso em curto prazo na 
prisão de ventre (constipação intestinal). Contraindicações: Não deve ser usado por pacientes com alergia conhecida aos componentes da fórmula, presença de algum sintoma abdominal agudo ou persis-
tente não diagnosticado, nos casos de doenças inflamatórias intestinais e obstrução intestinal, dor abdominal de causa desconhecida, desidratação grave com perda de água e eletrólitos, e por pacientes 
portadores de diabetes mellitus de difícil controle. Este medicamento é contraindicado para menores de 10 anos de idade. Advertências e precauções: Os laxativos estimulantes não devem ser usados por 
tempo prolongado, pois podem agravar a constipação. O uso por mais de 1 ou 2 semanas requer supervisão médica. Se houver necessidade de uso diário de laxativos, a causa da obstipação deve ser investi-
gada. Em casos de obstipação crônica, deve-se buscar o efeito terapêutico por meio de mudança de dieta ou uso de substâncias intumescentes antes de se usar laxativos estimulantes. Em pacientes usuários 
de Agiolax® que tenham obstipação associada à perda de fezes deve-se evitar o contato prolongado das fezes com a pele, pois estas podem provocar irritação local. Atenção diabéticos: contém açúcar. Reações 
adversas: Alergia ao Plantago ovata; cólicas; obstrução do esôfago; alteração da coloração da urina; distúrbios no balanço de água e de eletrólitos (com uso abusivo ou por longos períodos); perda de albumi-
na e de sangue pela urina e pigmentação da mucosa intestinal (com uso por longo prazo). A ocorrência de diarreia pode levar à perda de potássio, que pode induzir transtornos na função do coração e fra-
queza muscular. Interações medicamentosas: Agiolax® interage com medicamentos diuréticos, corticóides e medicamentos para o coração. Posologia: 1. Ingerir uma colher de chá sem mastigar, após o jantar. 
2. Acompanhado de um copo d’água (250 ml). Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica. Não use este medicamento em caso de doenças intestinais 
graves. M.S: 1.8830.0049. AGIOLAX® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. reparil® Gel (escina + salicilato de dietilamônio) 
Apresentações: Gel contendo 10 mg/g de escina + 50 mg/g de salicilato de dietilamônio. Bisnagas com 30 g ou 100 g. Indicações: em todos os casos de edema localizados, causados por transtornos de 
natureza inflamatória, tais como: afecções venosas (flebites superficiais, inflamações varicosas), afecções reumáticas (artrites, artroses, periartrites, bursite), quadros dolorosos da coluna vertebral, torcicolo, 
traumatismos, contusões, luxações, hematomas, tendinite, tenossinovite; lesões leves oriundas da prática esportiva e dores musculares. Contraindicações: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. 
Não deve ser aplicado na pele rachada, em membranas mucosas ou em áreas de pele que tenham sido expostas a radioterapia. Categoria C de risco de gravidez. Este medicamento não deve ser utilizado por 
mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Advertências e precauções: Reparil® Gel é muito bem tolerado; entretanto, nas úlceras varicosas e eczemas recomenda-se aplicá-lo exclu-
sivamente ao redor da lesão. Em função da sua ação tópica sem efeito cumulativo, o tratamento pode ser suspenso a qualquer momento, quando necessário. Não há relatos da inconveniência de uso de Re-
paril® Gel em relação a doenças associadas. Pacientes hipersensíveis aos salicilatos tem maior risco de desenvolverem reações alérgicas com o uso de Reparil® Gel. Mesmo tendo mínima absorção sistêmica, 
não é recomendado para uso em lactantes e lactentes e o tratamento prolongado cobrindo grandes áreas deve ser evitado. Reações adversas: Podem ocorrer manifestações alérgicas de pele (exemplos: pele 
seca, rash, eritema, dermatite, prurido, esfoliação de pele e urticária.). Interações medicamentosas: Até o momento não foram relatados casos de interação medicamentosa com o uso do produto. Posologia: 
Uso tópico local. Aplicar pequena quantidade sobre a região afetada, duas ou três vezes ao dia. Não aplique mais que 20g por dia. Após aplicar Reparil® Gel sobre a pele, é necessário aguardar alguns minutos 
antes da aplicação de algum curativo. A utilização de um curativo oclusivo não é recomendada. Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica. M.S: 
1.8830.0068. leGalon® (Silybum marianum. (L.) Gaertn (Compositae), fruto (silimarina)) Apresentações: CÁPSULA gelatinosa contendo 180 mg de extrato seco de Silybum marianum (L.) Gaertn. Emba-
lagem com 30 unidades; SUSPENSÃO contendo 64 mg/5 ml de extrato seco de Silybum marianum (L.) Gaertn. Frasco de 100 mL. Indicações: Legalon® é um hepatoprotetor indicado para o tratamento dos 
distúrbios digestivos que ocorrem nas doenças do fígado e das lesões tóxicas do fígado, e como tratamento de suporte na doença inflamatória crônica do fígado e na cirrose hepática. Contraindicações: Lega-
lon® não deve ser usado por pacientes com alergia aos componentes da fórmula. Advertências e precauções: Legalon® não substitui a necessidade de evitar as causas dos distúrbios do fígado (p. ex. álcool). 
Na ocorrência de icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos) consulte imediatamente um médico. CÁPSULA: Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA (componente da cáp-
sula), que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico. DRÁGEA: Atenção diabéticos, contém açúcar. Reações adver-
sas: Diarreia leve, hipersensibilidade, erupção cutânea, dispneia. Interações medicamentosas: Até o momento não foram relatados casos de interação medicamentosa com o uso do produto. Posologia: Con-
forme a gravidade dos sintomas, recomenda-se: CÁPSULA: A menos que haja outra orientação, iniciar o tratamento com uma cápsula três vezes ao dia. Para a dose de manutenção: uma cápsula duas vezes 
ao dia; DRÁGEA: Início do tratamento com duas drágeas, três vezes ao dia. Como dose de manutenção, administrar uma drágea, três vezes ao dia; SUSPENSÃO: Adolescentes: 7,5 ml (1 1/2 colher de chá), três 
vezes ao dia. Adultos: 10 ml (2 colheres de chá), três vezes ao dia. Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica. M.S: 1.8830.0050. LEGALON® É UM MEDI-
CAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. leponex (clozapina) Apresentações: Embalagens contendo 20 comprimidos contendo 25mg de clozapi-
na ou 30 comprimidos contendo 100mg de clozapina. Indicações: Tratamento de pessoas que apresentam esquizofrenia e que já utilizaram outros medicamentos antipsicóticos e não se beneficiaram sufi-
cientemente ou não toleraram outros medicamentos antipsicóticos devido às reações adversas. Também é usado para tratar pessoas que apresentam esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo que podem 
tentar cometer suicídio. Tratamento de distúrbios do pensamento, emocionais e comportamentais em pacientes com doença de Parkinson, quando o tratamento convencional falhou. Contraindicações: O uso 
de Leponex é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida à substância ativa clozapina ou a qualquer componente da fórmula. Contraindicado para pacientes diagnosticados com glóbulos 
brancos baixos, exceto se foi associado a tratamento para câncer, que sofrem de doença na medula óssea ou que possuem problemas de fígado, rim ou coração. Também é contraindicado para pacientes que 
sofrem de convulsões não controladas, que possuem problemas com álcool ou abuso de drogas ou que sofrem ou sofreram com constipação grave, obstrução do intestino ou qualquer outra condição que 
afetou seu intestino grosso. Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com problemas de fígado, rim ou coração. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem 
orientação médica ou do cirurgião-dentista. Advertências e precauções: Antes do início do tratamento, devem ser realizados exames de sangue, para ter certeza que o paciente pode utilizar este medicamen-
to. Deve-se ter cuidado especial com pacientes que já tiveram acidente vascular cerebral, doença no coração ou histórico familiar de condução anormal no coração chamada de “prolongamento do intervalo 
QT”, pacientes que possuem aumento da próstata, convulsões, glaucoma, diabetes ou qualquer outra doença grave. Reações adversas: Tonturas, desmaios, convulsões, sonolência, fraqueza muscular, dor 
torácica, dor abdominal, constipação, aumento da produção de saliva, aumento de peso, fala arrastada, movimentos anormais, rigidez muscular, agitação, tremor, náuseas, vômito, febre, retenção urinária. A 
clozapina pode produzir agranulocitose (diminuição do número das células de defesa do sangue) e, portanto, requer controles hematológicos periódicos. Recomenda-se que a frequência da contagem de 
glóbulos brancos seja SEMANAL nos seis primeiros meses de tratamento e QUINZENAL após esses seis primeiros meses. Este medicamento não deve ser utilizado para pacientes com diagnóstico de que não 
responderam a outros neurolépticos. Idosos: No caso de pacientes com 60 anos de idade ou mais, pode ser necessário ajuste no tratamento. Mulheres em idade fértil: Algumas mulheres podem apresentar 
menstruação irregular ou interrompida, devido ao uso de antipsicóticos. Nestes casos, certifique-se que a paciente faz uso de método contraceptivo confiável. Dirigir e utilizar máquinas: Pode ocorrer sono-
lência, especialmente no início do tratamento, portanto, durante o tratamento dev-se evitar dirigir veículos e/ou operar máquinas. Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar má-
quinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. Interações medicamentosas: Durante o tratamento com Leponex, deve ser evitada a utilização de medicamentos para dormir, tranquilizantes, 
antialérgicos, antibióticos, medicamentos utilizados para tratar a depressão, convulsões ou úlceras do estômago e medicamentos contra infecções fúngicas ou virais, outros medicamentos usados no trata-
mento de doenças mentais e comprimidos anticoncepcionais. Leponex pode aumentar os efeitos do álcool. Não ingerir álcool durante a utilização de Leponex. Posologia: Tratamento da esquizofrenia ou 
transtorno esquizoafetivo em pessoas que tentaram cometer suicídio: O tratamento geralmente é iniciado com metade de um comprimido de 25 mg (12,5 mg) uma ou duas vezes no primeiro dia. Aumentar 
gradualmente a dose, até que a dose ideal seja estabelecida. Habitualmente a dose diária de Leponex é entre 300 e 450 mg, geralmente tomada em doses divididas, sendo tomadas pela manhã e na hora de 
dormir. Algumas pacientes podem necessitar de doses de até um máximo 900 mg por dia. Tratamento de distúrbios do pensamento, emocionais e comportamentais em pacientes com doença de Parkinson: 
O tratamento geralmente é iniciado com metade de um comprimido de 25 mg (12,5 mg) à noite. Aumentar gradualmente a dose, até que a dose ideal seja estabelecida. Habitualmente a dose diária de 
Leponex é entre 25 mg e 37,5 mg, sendo tomada em dose única a cada noite. Alguns pacientes podem necessitar de doses de até 50 mg por dia. Em casos excepcionais, podem ser prescritas doses mais 
elevadas, nunca excedendo 100 mg por dia. O uso de Leponex em crianças e adolescentes não é recomendado. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DE RECEITA M.S: 
1.8830.0034. tilatil® (tenoxicam) Indicações:  tratamento  inicial das  doenças inflamatórias e degenerativas  seguintes: artrite reumatoide; osteoartrite; artrose; espondilite anquilosante  e afecções extra-
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-articulares, por exemplo, tendinite, bursite, periartrite dos ombros (síndrome ombro-mão) ou dos quadris; distensões ligamentares e entorses;  gota  aguda;  dor  pós-operatória;  dismenorreia  primária.  
Contraindicações:  hipersensibilidade conhecida  ao tenoxicam, a qualquer componente do produto ou  outros  anti-inflamatórios  não esteroides (AINEs);  pacientes em que salicilatos ou outros AINEs  tenham 
induzido sintomas de asma, rinite ou urticária; perfuração ou sangramento gastrointestinal ativos ou histórico dessas condições, relativos à terapia prévia com AINEs;  úlcera/hemorragia péptica recorrente 
ativa ou histórico  de;  insuficiência  cardíaca grave, insuficiência hepática e renal severa, como com  outros  AINEs; gravidez, no último trimestre de gestação.  Precauções e  advertências:  deve-se  ter  cuida-
do  especial  ao  usar  Tilatil®  para pacientes em tratamento com  outros anti-inflamatórios  ou salicilatos, pelo risco de reações adversas do trato gastrintestinal,  ou  que  estejam  tomando  anticoagulantes,  
hipoglicemiantes  orais,  colestiramina  e dextrometorfano, pelo risco de interação medicamentosa. Foram relatadas reações cutâneas com risco de vida (síndrome de Stevens Johnson, necrólise  epidérmica  
tóxica  e  dermatite  esfoliativa)  com  o  uso  de tenoxicam.  Idosos ou pacientes com doenças do rim, fígado e coração devem receber controle  adequado da  função  renal.  Pacientes com perfuração, ulce-
ração  ou  sangramento  gastrintestinal  ativo  ou  histórico dessas condições  devem iniciar o tratamento com a  menor dose disponível;  pacientes com histórico de doença  inflamatória  intestinal  podem  
ter  sua  condição  exacerbada.  Pacientes  com fatores  de  risco  de cardiopatias, coagulação sanguínea, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia e fumantes devem ser avaliados cuidadosamente pelo 
médico.  Pacientes com deficiência de lapp lactase ou má absorção de glucose-galactose não deverão tomar este medicamento. Pacientes grávidas, nos primeiros seis meses de gestação, devem informar ao 
seu médico antes de usar Tilatil®. Pacientes grávidas, no último trimestre de gestação, não devem usar Tilatil®. Interações: salicilatos aumentam o clearance e o volume  de  distribuição  dos  AINEs,  incluindo  
o  tenoxicam.  Há  aumento  do  risco  de  sangramento gastrintestinal quando antiplaquetários e inibidores seletivos da recaptação da serotonina são combinados aos AINEs. Colestiramina pode aumentar a 
depuração e reduzir a meia-vida de tenoxicam. A administração concomitante de  tenoxicam  e  dextrometorfano  pode  aumentar  o  efeito  analgésico  em  comparação  à monoterapia.  A administração 
concomitante de alguns AINEs  e metotrexato  foi  associada  à  redução da secreção tubular renal do metotrexato, ao  aumento das concentrações plasmáticas do metotrexato,  bem como à toxicidade grave 
com essa mesma substância. Tenoxicam pode diminuir o clearance renal do lítio, a administração concomitante dessas  substâncias  pode  ocasionar  aumento  das  taxas  plasmáticas  e  da toxicidade do lítio.  
Tilatil® não deve ser administrado concomitantemente com diuréticos poupadores de potássio e pode reduzir o efeito anti-hipertensivo de bloqueadores alfa-adrenérgicos, bloqueadores beta-adrenérgicos e 
inibidores da enzima conversora da angiotensina.  Não há interação farmacodinâmica significante entre Tilatil®  e  álcool.  Tilatil® não deve ser administrado concomitantemente com ciclosporina, devido ao 
risco aumentado de nefrotoxicidade. A extensão da absorção do tenoxicam não é influenciada por alimentos, mas a taxa de absorção pode ser mais lenta do que em jejum.  Gestação/lactação:  categoria de 
risco na gravidez: C.  Tilatil® não deve ser utilizado por grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. No último trimestre de gestação, o uso de Tilatil® é contraindicado. O uso de tenoxicam, a  
exemplo de qualquer medicamento usado para inibir a síntese de prostaglandina/cicloxigenase (como os AINEs), pode prejudicar a fertilidade e não é recomendado  para  mulheres que tentam engravidar. 
A descontinuação de tenoxicam  deve  ser  considerada  em  mulheres  com  dificuldade  para  engravidar  ou  em  investigação  de infertilidade.  Efeitos  sobre  a  capacidade  de  dirigir  e  operar  máquinas:  
pacientes  que  apresentem reações  adversas  como  vertigens,  tontura  ou  distúrbios  visuais  devem  evitar  dirigir  veículos  ou  operar máquinas que exijam atenção. Idosos: a frequência de reações adver-
sas aos AINEs é mais alta em idosos, especialmente sangramento e perfuração gastrintestinal, que podem ser fatais.  Reações adversas:  nos estudos, Tilatil® foi bem tolerado nas doses recomendadas. As 
reações adversas foram leves e transitórias, desaparecendo  mesmo  com  a  continuidade  do  tratamento.  Os sintomas mais  frequentes  foram gastrointestinais,  como  dor  de  estômago,  náuseas  e  azia,  
sintomas  de  pele,  como  urticária,  prurido  e manchas avermelhadas, e do sistema nervoso central, como vertigens e tonturas.  Posologia: recomenda-se  a  dose diária de 20 mg;  para  dismenorreia  pri-
mária:  20 mg/dia para dor leve a moderada  e 40 mg/dia para dor mais intensa;  para dor pós-operatória:  40 mg, uma vez ao dia, por  5 dias;  para  crises agudas de gota:  40 mg uma vez ao dia por  2 dias 
e, em seguida, 20 mg diários pelos próximos 5 dias. Para  doenças crônicas, com necessidade de tratamento a longo prazo, doses superiores a 20 mg não são recomendadas. Para pacientes idosos, o médico 
deverá definir a dose, a qual será usualmente menor do que dos adultos. Via de administração: oral. Venda sob prescrição médica. Registro MS: 1.8830.0059. GlucoreuMin® (sulfato de glicosamina) 
Apresentação: Pó para solução oral de 1,5 g de sulfato de glicosamina em embalagem com 10 ou 30 sachês com 3,95g. Indicações: Tratamento da artrose ou osteoartrite primária e secundária e suas mani-
festações. Contraindicações: Hipersensibilidade ao sulfato de glicosamina e/ou demais componentes da formulação. Também não deve ser utilizado em casos de fenilcetonúria. Não deve ser administrado por 
pacientes alérgicos à crustáceos, visto que o princípio ativo é sintetizado a partir de crustáceos. Glucoreumin® contém aspartame (fonte de fenilalanina). Atenção fenilcetonúricos: contém fenilalanina. Glu-
coreumin® contém sorbitol e não deve ser utilizada em pacientes com intolerância hereditária à frutose. Precauções e advertências: Recomenda-se cautela quanto ao uso de Glucoreumin® em pacientes com 
sintomas indicativos de distúrbios gastrointestinais, história de úlcera gástrica ou intestinal, diabetes mellitus, bem como em portadores de insuficiência renal e hepática. Se ocorrer eventualmente ulceração 
péptica ou sangramento gastrointestinal em pacientes sob tratamento, a medicação deverá ser suspensa imediatamente pelo médico. Recomenda-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas durante o trata-
mento com Glucoreumin®. Em pacientes asmáticos Glucoreumin® deve ser administrado com cautela visto que estes pacientes podem ser mais susceptíveis à desenvolver reações alérgicas ao sulfato de 
glicosamina com possível exacerbação dos sintomas. O sódio contido no Glucoreumin® (151 mg) deve ser levado em consideração em pacientes que adotam dieta controlada em sódio. Recomenda-se 
cautela no tratamento em pacientes com tolerância a glicose comprometida. Acompanhamento mais próximo dos níveis de açúcar no sangue se faz necessário em pacientes diabéticos no início do tratamen-
to. Gravidez e lactação: Categoria de risco C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Devido à inexistência de dados do uso de Glucoreumin® durante a gravi-
dez, assim há que se considerar o risco/benefício. Não existem informações sobre a passagem do medicamento para o leite materno, sendo desaconselhado o uso nesta condição. Deve ser feita uma avaliação 
pelo médico quanto à importância do medicamento para a mãe e decidir se a mãe deve parar de amamentar ou suspender o tratamento. Pacientes idosos: Não há advertências e recomendações especiais 
sobre o uso adequado desse medicamento por pacientes idosos, desde que não se enquadrem nas apresentadas nos itens acima. Interações medicamentosas: A administração oral de sulfato de glicosamina 
pode favorecer a absorção gastrointestinal de tetraciclinas e reduzir a de penicilinas e cloranfenicol. Deve ser usado com cautela em pacientes que tomam diuréticos, pois podem apresentar menor resposta e 
serem menos tolerantes ao sulfato de glicosamina. Não existe limitação para administração simultânea de analgésicos ou anti-inflamatórios esteroides e não esteroides. Reações adversas: Reação comum: 
cefaleia (dor de cabeça), sonolência, cansaço, diarreia, constipação (prisão de ventre), náusea, flatulência (desconforto gástrico), dor abdominal e dispepsia (dificuldade de digestão). Reação incomum: rubor, 
eritema, edema/edema periférico prurido e “rash” cutâneo. As reações com frequência desconhecidas são: reações alérgicas (hipersensibilidade), controle inadequado do diabetes, insônia, arritmia cardíaca 
(ex. taquicardia), asma ou agravamento da asma, icterícia, angioedema, urticária, vertigem, distúrbios visuais, vômito, elevação das enzimas hepáticas, aumento da glicemia, aumento da pressão sanguínea. 
Testes laboratoriais: não se observaram diferenças significativas nos valores médios nem nos dados individuais das provas laboratoriais e constantes vitais.  Posologia e administração: Consumir 1 sachê por 
dia ou segundo indicação médica. A duração do tratamento fica a critério do médico. USO ORAL. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS.: 1.8830.0035. BeDiMza (dipropionato de betameta-
sona + fosfato dissódico de betametasona) Apresentações: Suspensão injetável de 5 mg/mL de dipropionato de betametasona + 2 mg/mL de fosfato dissódico de betametasona em embalagem contendo 
1 ampola com 1 mL + 1 seringa esterilizada com sistema de segurança. Indicações: Tratamento de doenças agudas e crônicas que respondem aos corticoides. Artrite reumatoide, osteoartrite, bursite, espon-
dilite anquilosante, espondilite radiculite, dor no cóccix, ciática, lumbalgo, torcicolo, exostose, fascite. Asma brônquica crônica (inclusive terapia adjuvante para o estado de mal asmático), rinite alérgica de-
vida a pólen, edema angioneurótico, bronquite alérgica, rinite alérgica sazonal ou perene, hipersensibilidade à drogas, doença do soro, picadas de insetos. Dermatite atópica, neurodermatite circunscrita (lí-
quen simples crônico), dermatite de contato, dermatite solar grave, urticária, líquen plano hipertrófico, necrobiose lipoídica associada com diabetes mellitus, alopecia areata, lúpus eritematoso discoide, 
psoríase, queloides, pênfigo, dermatite herpetiforme, acne cística. Lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, dermatomiosite, poliarterite nodosa. Para o tratamento paliativo de leucemias e linfomas em 
adultos, leucemia aguda da infância. Contraindicações: Pacientes com infecções sistêmicas por fungos; hipersensibilidade ao dipropionato de betametasona, fosfato dissódico de betametasona, a outros 
corticoides ou a qualquer um dos componentes da fórmula. Bedimza não deve ser administrado por via intramuscular em pacientes com púrpura trombocitopênica idiopática. Precauções e advertências: 
Bedimza não deve ser injetado em articulações não estáveis, áreas infectadas ou espaços intervertebrais. Injeções repetidas em articulações com osteoartrite podem aumentar a destruição articular. Reajustes 
posológicos poderão ser necessários conforme a resposta individual e quando ocorrer exposição do paciente a situações de estresse como infecção grave, cirurgia ou traumatismo. Pode ocorrer diminuição da 
resistência e dificuldade de localizar o sítio de uma nova infecção. O uso prolongado de corticoides pode produzir catarata subcapsular posterior, especialmente em crianças, glaucoma com possível dano ao 
nervo ótico, podendo ocorrer aumento da incidência de infecções oculares secundárias devidas a fungos ou vírus. Altas doses de corticoides podem causar elevação da pressão arterial e retenção hidrossalina, 
assim como aumento da excreção de potássio. Todos os corticoides aumentam a excreção de cálcio. Insuficiência adrenocortical secundária, induzida pelo medicamento poderá resultar da retirada muito rá-
pida do corticoide, podendo ser minimizada pela redução gradual da dose. Os efeitos dos corticoides são aumentados em pacientes com hipotireoidismo e cirrose hepática. Aconselha-se cautela ao se usar 
corticoides em pacientes com herpes simples ocular. Os corticoides podem agravar instabilidade emocional ou tendências psicóticas preexistentes. Corticoides devem ser usados com cautela em colite ulce-
rativa não especificada. O tratamento com corticosteroides pode alterar a motilidade e o número de espermatozoides. Interações medicamentosas: O uso concomitante de fenobarbital, rifampicina, fenitoína 
ou efedrina pode aumentar o metabolismo do corticosteroide, reduzindo seus efeitos terapêuticos. Pacientes em uso concomitante de digitálicos, diuréticos depletores de potássio e anfotericina B os níveis 
de potássio deverão ser monitorados. O ácido acetilsalicílico deve ser utilizado com cuidado em associação aos corticosteroides em pacientes com hipoprotrombinemia. O uso concomitante de corticosteroi-
des com anticoagulantes cumarínicos pode aumentar ou diminuir os efeitos anticoagulantes, havendo necessidade de ajustes posológicos. Em diabéticos poderão ser necessários reajustes posológicos dos 
antidiabéticos orais e da insulina. Terapia concomitante com glicocorticoides pode inibir a resposta à somatotropina. O uso concomitante de álcool pode resultar em aumento da ocorrência ou da gravidade 
de ulcerações gastrintestinais. Este medicamento pode causar doping. Gestação-lactação: Categoria de Risco C. Os corticosteroides atravessam a barreira placentária e são detectados no leite materno. Reações 
adversas: Reações adversas ao Bedimza como aos demais corticosteroides, estão relacionadas com a posologia e a duração do tratamento e geralmente podem ser revertidas com a redução da posologia. Os 
eventos adversos mais frequentemente relatados (> 1/100 e < 1/10) são insônia, dispepsia e aumento da incidência de infecções. Posologia: Administração sistêmica –1 a 2 mL na maioria das condições, 
repetindo-se a terapia, quando necessário. A dose e frequência das administrações dependem da gravidade da condição e da resposta terapêutica. Administração local - o uso de anestésicos locais raramen-
te é necessário. Caso necessário, Bedimza pode ser associado (na seringa e não no frasco) com lidocaína ou anestésicos locais similares. Em bursites uma injeção intrabúrsica de 1 a 2 mL pode aliviar a dor e 
restaurar a completa movimentação dentro de poucas horas. Em tenossinovites agudas uma injeção de Bedimza poderá trazer alívio. Nas formas crônicas podem ser necessárias injeções repetidas. Após ad-
ministração intra-articular de 0,5 mL a 2 mL de Bedimza ocorre alívio da dor, da sensibilidade e rigidez associadas à osteoartrite e à artrite reumatoide dentro de 2 a 4 horas. A duração do alívio é de 4 sema-
nas ou mais, na maioria dos casos. Afecções dermatológicas poderão responder à administração intralesional de Bedimza. A dose intradérmica recomendada é de 0,2 mL/cm² distribuída igualmente com uma 
seringa do tipo tuberculina e agulha de calibre 26. A quantidade total aplicada em todas as áreas não deverá exceder 1 mL por semana. Bedimza pode ser usado eficazmente em afecções do pé suscetíveis 
aos corticoides. Se for necessária a descontinuação do fármaco após tratamento prolongado, a dose deverá ser reduzida gradualmente. Via de administração: Administração intramuscular, intra-articular, 
periarticular, intrabúrsica, intradérmica, intralesional e em tecidos moles. Não está indicado para uso intravenoso ou subcutâneo. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 15 ANOS. VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA. M.S: 1.8830.0039. iMMensae (paracetamol + fosfato de codeína) Apresentações: Embalagens com 12, 24 ou 36 comprimidos contendo 500 mg de paracetamol e 30 mg de fosfato de codeína. 
Indicações: Alívio de dores de grau moderado a intenso, como nas decorrentes de traumatismo, pós-operatório, pós-extração dentária, neuralgia, lombalgia, dores de origem articular e condições similares. 
Contraindicações: Hipersensibilidade ao paracetamol, à codeína ou aos excipientes da formulação. Dor pós-operatória em crianças que submetidas a tonsilectomia e/ou adenoidectomia. Metabolizadores 
ultrarrápidos de CYP2D6 podem apresentar sinais de superdosagem/toxicidade incluindo confusão, respiração superficial ou sonolência extrema. Precauções e advertências: Tolerância, dependência psicoló-
gica e física podem ocorrer com o uso prolongado e/ou de doses altas de codeína. Uso com cautela em pacientes em risco para efeitos aditivos no SNC, distúrbios convulsivos, lesões intracranianas e aumen-
to da pressão intracraniana e em pacientes com diminuição da reserva brônquica, asma, edema pulmonar, DPOC, depressão respiratória aguda ou ainda em distúrbios obstrutivos do intestino e risco de íleo 
paralítico. A codeína deve ser usada com cautela em pacientes com comprometimento renal e hepático. O uso deve ser interrompido se ocorrer confusão, respiração superficial e sonolência extrema. Admi-
nistrar mais superdose de paracetamol pode causar dano hepático. O uso deve ser interrompido ao primeiro sinal de erupção cutânea ou qualquer outro sinal de hipersensibilidade. Durante o tratamento, o 
paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. Interações medicamentosas: O uso concomitante com depressores do SNC ou outros opioides 
pode causar depressão aditiva no SNC, depressão respiratória e efeitos hipotensores. Interações com quinidina, metadona e paroxetina (inibidores de CYP2D6) tem potencial para diminuir o efeito analgésico 
da codeína.  Gestação-lactação: Categoria C. Immensae não deve ser utilizado durante a gravidez a menos que o potencial benefício supere os possíveis riscos e é contraindicado a mulheres amamentando. 
Reações adversas: Os eventos adversos mais comumente observados com o uso de paracetamol + codeína foram relacionados ao trato GI - náusea, vômito, constipação e boca seca e SNC - tontura e sono-
lência. Posologia: De modo geral, de acordo com o processo doloroso, recomenda-se 1 comprimido a cada 4 horas. Em dores muito intensas em adultos a dose pode chegara a 2 comprimidos a cada 6 horas, 
não ultrapassando o máximo de 8 comprimidos em um período de 24 horas. Não deve ser utilizado por crianças com idade inferior a 12 anos. USO ADULTO. USO ORAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ 
PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA M.S: 1.8830.0031. cutenox (enoxaparina sódica) Apresentações: Solução injetável em seringas preenchidas com ou sem sistema de segurança: 20 mg 
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(caixa com 2 ou 10 seringas com 0,2 ml cada), 40 mg (caixa com 2 ou 10 seringas com 0,4 ml cada), 60 mg (caixa com 2 seringas com 0,6 ml cada) e 80 mg (caixa com 2 seringas com 0,8 ml cada). Indica-
ções: Tratamento da trombose venosa profunda já estabelecida; profilaxia do tromboembolismo venoso e recidivas, associados à cirurgia ortopédica ou à cirurgia geral; profilaxia do tromboembolismo veno-
so e recidivas em pacientes acamados devido a doenças agudas incluindo insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, infecções graves e doenças reumáticas; prevenção da coagulação do circuito de cir-
culação extracorpórea durante a hemodiálise; tratamento da angina instável e infarto do miocárdio sem onda Q, administrado concomitantemente ao ácido acetilsalicílico. Contraindicações: 
Hipersensibilidade à enoxaparina, heparina e seus derivados; hemorragias ativas de grande porte e condições com alto risco de desenvolvimento de hemorragia incontrolável. Advertências e precauções: Não 
misturar Cutenox® com outras infusões. Não administrar Cutenox® por via intramuscular.  Não é recomendado uso de Cutenox® concomitante à anestesia espinhal/peridural, nem à medicamentos que alteram 
a hemóstase. Utilizar com cautela em pacientes com alto risco de hemorragia. Em caso de diminuição significativa da contagem plaquetária o tratamento com enoxaparina sódica deve ser imediatamente 
interrompido e substituído. Reações adversas: Hemorragia, trombocitopenia, dor, hematomas e irritação local leve, nódulos endurecidos, necrose cutânea, náusea, confusão, febre, reações alérgicas cutâneas 
ou sistêmicas, elevações na contagem de plaquetas e enzimas hepáticas. Interações medicamentosas: Recomenda-se a interrupção do uso de medicamentos que afetam a hemostasia antes do início do 
tratamento com Cutenox®. Posologia: Para profilaxia da trombose venosa profunda e recidivas e na profilaxia do tromboembolismo pulmonar: administração por via subcutânea: em pacientes cirúrgicos que 
apresentam risco moderado: injeção única diária de Cutenox® 20 mg. A primeira injeção deverá ser efetuada, em média, duas horas antes da intervenção cirúrgica exceto em anestesia por bloqueio espinhal, 
quando se recomenda o início da profilaxia 2 horas após a retirada do cateter. Em pacientes cirúrgicos com alto risco de tromboembolismo: injeção única diária de Cutenox® 40 mg. A primeira injeção deve 
ser aplicada 12 horas antes da intervenção. Em caso de anestesia espinhal/peridural, a punção só deve ser realizada 10 – 12 horas após a administração de Cutenox®. A duração do tratamento depende da 
persistência do risco tromboembólico, em geral, até a deambulação do paciente. A administração única diária de Cutenox® 40 mg por mais 3 semanas além da profilaxia inicial (em geral, após a alta hospi-
talar), comprovou eficácia em pacientes submetidos à cirurgia ortopédica. Pacientes clínicos: recomenda-se administração de 40 mg de Cutenox®, por via subcutânea, uma vez ao dia. A duração do tratamen-
to deve ser de, no mínimo, 6 dias, devendo ser continuado até a deambulação total do paciente, por um período máximo de 14 dias. Para prevenção da coagulação do circuito extracorpóreo durante a hemo-
diálise: recomenda-se 1 mg/Kg de Cutenox® por via intravenosa na linha arterial do circuito, no início da sessão de hemodiálise, para uma sessão de 4 horas. No caso de aparecimento de anéis de fibrina ou 
de uma sessão mais longa que o normal, deve-se administrar dose complementar de 0,5 a 1,0 mg/Kg de Cutenox®. Em pacientes sob risco hemorrágico, a dose deve ser reduzida para 0,5 mg/Kg quando o 
acesso vascular for duplo ou 0,75 mg/Kg quando o acesso vascular for simples. Para tratamento da trombose venosa profunda: recomenda-se 1,5 mg/kg de Cutenox®, uma vez ao dia ou 1 mg/kg, duas vezes 
ao dia, administrada por via subcutânea. Para pacientes com tromboembolismo complicado, recomenda-se a dose de 1mg/kg, duas vezes ao dia, por um período médio de 10 dias. Para tratamento da angi-
na instável e infarto do miocárdio sem onda Q: recomenda-se 1 mg/kg de Cutenox® a cada 12 horas, por via subcutânea, administrada concomitantemente com ácido acetilsalicílico (100 a 325 mg, uma vez 
ao dia), por no mínimo 2 dias e mantido até estabilização clínica. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA M.S: 1.8830.0021.syntocinon - spray nasal (ocitocina) Apresentações: Embalagens contendo 1 
frasco com 5 ml de solução spray nasal contendo ocitocina 40 UI/ml. Indicações: Estimulação da secreção de leite em mulheres com dificuldades para amamentar ou extrair o leite; prevenção e tratamento 
do ingurgitamento lácteo das mamas e prevenção da mastite. Contraindicações: hipersensibilidade conhecida à ocitocina ou a qualquer excipiente do Syntocinon spray nasal; gravidez. Precauções e adver-
tências: Syntocinon spray nasal não deve ser utilizado no controle do trabalho de parto. Houve relatos de anafilaxia após a administração de ocitocina em mulheres com alergia conhecida ao látex. Syntocinon 
pode induzir o parto, portanto deve-se ter cautela ao dirigir ou operar máquinas.  Interações medicamentosas: Prostaglandinas e análogos; medicamentos que prolongam o intervalo QT; anestésicos inalató-
rios; vasoconstritores/simpatomiméticos. Gestação-lactação: Categoria X Syntocinon spray nasal não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. Reações 
adversas: Foram relatados casos incomuns e raros de: cefaleia, náusea e contrações uterinas anormais. Posologia: a dose usual é de uma nebulização (4 UI) administrada em uma das narinas da mãe de 2 a 5 
minutos antes de amamentar o lactente ou de retirar o leite com a bomba de sucção. USO ADULTO. USO INTRANASAL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – M.S. 1.8830.0043. DyMista®  (cloridrato de 
azelastina e propionato de fluticasona) Contraindicações: alergia ao cloridrato de azelastina, propionato de fluticasona ou a qualquer dos componentes do medicamento. Dymista® é contraindicado para 
menores de 6 anos. Interações: deve-se ter cautela ao administrar propionato de fluticasona concomitantemente com inibidores muito potentes do citocromo P450 3A4 (inibidores de protease, por exemplo, 
ritonavir). Indicações: alívio dos sintomas da rinite alérgica sazonal (febre do feno) moderada e grave; rinite alérgica crônica (resfriado alérgico crônico); alívio de sintomas alérgicos, como: corrimento nasal, 
coriza, espirros, coceira nasal ou nariz entupido, lacrimejamento e olhos vermelhos. Contraindicações: alergia ao cloridrato de azelastina, propionato de fluticasona ou a qualquer dos componentes do medi-
camento. Dymista® é contraindicado para menores de 6 anos. Precauções e advertências: deve-se consultar o médico ou farmacêutico antes de se utilizar Dymista® em caso de cirurgia ou de infecção recen-
te de nariz, em casos de tuberculose ou outra infecção não medicada, se houve mudanças na visão ou no histórico de aumento de pressão ocular, glaucoma e/ou catarata, e/ou doenças raras como a corior-
retinopatia cerosa central; em caso de hepatopatia grave ou problemas de restrição de glândulas suprarrenais. Podem ocorrer efeitos sistêmicos de corticosteroides nasais, particularmente se prescritos em 
altas doses e por períodos prolongados. Tais efeitos são muito menos prováveis que com os corticoides orais, podem variar em cada paciente e entre diferentes preparações com corticoides. Os potenciais 
efeitos sistêmicos podem incluir: síndrome de Cushing, manifestações Cushingoides, supressão adrenal, retardo do crescimento em crianças e adolescentes, catarata, glaucoma e, mais raramente, uma série 
de efeitos psicológicos ou comportamentais, incluindo hiperatividade psicomotora, distúrbios do sono, ansiedade, depressão ou agressividade (particularmente em crianças). Dymista® contém cloreto de 
benzalcônio, um irritante que pode causar reações cutâneas e mucosas. O contato do medicamento com os olhos deve ser evitado. Interações: deve-se ter cautela ao administrar propionato de fluticasona 
concomitantemente com inibidores muito potentes do citocromo P450 3A4 (inibidores de protease, por exemplo, ritonavir). O uso concomitante de fluticasona intranasal e ritonavir pode levar ao aumento 
da concentração sistêmica da fluticasona, resultando em redução acentuada de concentrações séricas de cortisol. Um estudo de interação medicamentosa realizado com indivíduos saudáveis demonstrou que 
ritonavir pode aumentar significantemente a concentração de propionato de fluticasona no plasma, resultando em uma marcante redução das concentrações séricas de cortisol. Durante o uso pós-comercia-
lização, houve relatos de interações medicamentosas significantes em pacientes usando propionato de fluticasona intranasal ou inalado e ritonavir, resultando em efeitos sistêmicos de corticosteroides. A 
combinação deve ser evitada, a menos que o benefício ultrapasse o risco aumentado dos efeitos colaterais dos glicocorticoides sistêmicos. Tratamento concomitante com outros inibidores da CYP 3A4, incluin-
do produtos que contêm cobicistato, também pode aumentar o risco de efeitos colaterais sistêmicos. A combinação deve ser evitada, a não ser que o benefício supere o risco de efeito colateral sistêmico de 
corticosteroide e, neste caso, os pacientes devem ser monitorados quanto aos efeitos colaterais sistêmicos por corticosteroides. Estudos demonstraram que outros inibidores do citocromo P450 3A4 produzem 
aumento insignificante (eritromicina) ou pequeno (cetoconazol) da exposição sistêmica ao propionato de fluticasona, sem reduções significativas nas concentrações séricas de cortisol. Gestação/Lactação: 
Categoria de risco na gravidez: C. Dymista® não deve ser utilizado por grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não existem dados, ou apenas dados limitados, quanto ao uso de cloridrato 
de azelastina e propionato de fluticasona em grávidas, portanto, Dymista® deve ser usado durante a gravidez apenas se o benefício potencial superar o risco potencial ao feto. Não se sabe se o cloridrato de 
azelastina e seus metabólitos, ou o propionato de fluticasona e seus metabólitos, administrados por via nasal, são excretados no leite humano. Como muitos medicamentos são excretados no leite materno 
humano, deve-se ter cuidado ao administrar Dymista® para lactantes. Efeitos sobre a capacidade de dirigir e operar máquinas: Efeitos como fadiga, cansaço, exaustão, tonturas ou fraqueza podem ser causa-
dos pela própria doença tratada, mas também podem ocorrer com o uso de Dymista®, portanto recomenda-se evitar essas situações, pois a capacidade de conduzir e utilizar máquinas pode ser prejudicada. 
O consumo de álcool pode aumentar estes efeitos, bem como medicamentos depressores do sistema nervoso central. Idosos: não há necessidade de ajuste de dose para idosos. Reações adversas: as reações 
mais comuns com o uso de Dymista® foram: sangramento nasal, dor de cabeça, disgeusia, odor desagradável. Reações incomuns incluem: desconforto nasal, espirros, ressecamento do nariz e garganta, 
tosse e irritação da garganta. Reação rara inclui: boca seca. Reações muito raras incluem: hipersensibilidade, angioedema, broncoespasmos, tonturas, sonolência e sintomas de aumento da pressão intraocu-
lar, catarata, perfurações do septo nasal, erosão da mucosa, náuseas, exantemas, prurido e urticária, fadiga e fraqueza. Reações com frequência desconhecida incluem: visão borrada, úlceras nasais. Posologia: 
a dose recomendada para adultos e crianças acima de 6 anos é de um jato em cada narina duas vezes ao dia. A duração do tratamento deve corresponder ao período em que os sintomas da rinite alérgica 
estiverem presentes. Via de administração: nasal. Venda sob prescrição médica. Registro MS: 1.8830.0058. Mylan Laboratórios Ltda. SAC 0800-020 0817. Material destinado aos profissionais de saúde habi-
litados a prescrever ou dispensar medicamentos. Para informações mais detalhadas recomenda-se a leitura da bula na íntegra. AO PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
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