
Nomenclatura Botânica Oficial: Aloe vera  (L.) Burm f.

Família: Liliaceae

Parte da planta utilizada: Folha (gel mucilaginoso)

Nomenclatura Popular: Babosa ou aloe.

APRESENTAÇÃO

Gel: caixa com 1 bisnaga contendo 30g.

USO TÓPICO 

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama de gel contém:

Gel mucilaginoso de Aloe vera L. (3% polissacarídeos totais).........50,00 mg

(Equivalente à 1,50 mg de polissacarídeos totais)

Excipientes: carbopol, corante amarelo, glicerina, mentol, metilparabeno, 

trietanolamina, água de osmose.

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento de queimaduras térmicas de 1º 

(primeiro) e 2º (segundo) graus causadas por água quente, fogo e exposição 

excessiva aos raios solares. 

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Aloax atua como cicatrizante. Ao penetrar no tecido lesionado, este 

medicamento alivia a dor, reduz a inflamação e aumenta o suprimento de 

sangue.

ALOAX 
Aloe vera MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

indicações.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure 

rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do 

medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de 

mais orientações.

M.S. nº 1.1861.0240

Farm. Resp.: Dra. Amanda Públio da Silva  -  CRF-SP nº 37.152

Ativus Farmacêutica Ltda

Rua: Fonte Mécia nº 2.050 - CEP 13270-000

Caixa Postal 489 - Valinhos/ SP

CNPJ nº 64.088.172/0001-41

Indústria Brasileira 

SAC 0800 770 79 70

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas 

procure orientação médica.

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 12/01/2011

12
54

2 
- 

01
12



3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aloax não deve ser utilizado em pacientes que apresentam alergia a qualquer 

constituinte da formulação. Em caso de hipersensibilidade (alergia) ao 

produto, recomenda-se interromper o uso e consultar um médico. Evitar 

contato com mucosas e área dos olhos. Caso isso ocorra, lavar com água em 

abundância. Se aplicado conforme indicado, não há contraindicações para 

pacientes idosos e crianças. 

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Mulheres grávidas e que estejam amamentando, não devem fazer o uso deste 

medicamento sem a orientação médica.

Esse medicamento não pode ser ingerido. 

Em caso de hipersensibilidade (alergia) ao produto, recomenda-se 

descontinuar o uso. 

Este produto não contém filtro solar.

Não há relatos de interações medicamentosas com o uso tópico. 

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem 

orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de 

algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR 

ESTE MEDICAMENTO?

O medicamento deve ser conservado em sua embalagem original mesmo 

depois de aberto e protegido da luz, calor e umidade, em temperatura 

ambiente (entre 15 e 30 ºC). 

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua 

embalagem original.

Aloax é um gel transparente amarelo claro.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no 

prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte 

o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aloax pode ser utilizado diariamente, 2 vezes ao dia por via tópica (na pele). 

Primeiramente deve ser realizada a limpeza da área lesada com sabão neutro 

e em seguida aplicar uma camada do medicamento. 

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este 

medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo 

os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Este medicamento não deve ser ingerido.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR 

ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da utilização deste medicamento, retome a 

posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu 

médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME 

CAUSAR?

Pacientes com tendência a desenvolver alergias a substâncias da 

formulação, podem apresentar sensação de queimação, seguido de 

vermelhidão e inflamação da pele devido a reação alérgica. O quadro cessa 

com a retirada do medicamento e lavagem com sabões neutros.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o 

aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. 

Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR 

DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Até o momento não foram descritos casos de superdosagem com a aplicação 

tópica do gel de Aloe vera em humanos, quando utilizado conforme as 
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