ALOE GEL
Aloe vera (L.) Burm. f., Liliaceae
Leia com atenção antes de usar o produto.
FITOTERÁPICO
FORMA FARMACÊUTICA
Gel.
VIA DE ADMINISTRAÇÃO
Tópica.
APRESENTAÇÃO
Cartucho com bisnaga contendo 30g.
USO ADULTO
COMPOSIÇÃO: Cada grama contém:
Extrato de Aloe vera (L.) Burm. f., Liliaceae
(Aloés)................................................................... 3mg
Excipientes (Água deionizada, propilenoglicol, polímero
cruzado acrilato / C 10-30 alquil acrilato, trietanolamina,
alantoína, imidazolidinil uréia, edetato dissódico, metilparabeno e propilparabeno).............................q.s.p. 1g
CONCENTRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS
O gel está padronizado em 0,018-0,036% de polissacarídeos.
Cada grama contém 0,18-0,36mg de polissacarídeos.
NOMENCLATURA BOTÂNICA OFICIAL
Aloe vera (L.) Burm. f., Liliaceae.
PARTE UTILIZADA DA PLANTA
Folhas.
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Como este medicamento funciona?
ALOE GEL promove a cicatrização, devido a sua capacidade
de estimular a produção de colágeno na pele, apresentando
também uma leve atividade antiinflamatória e antibiótica.
A combinação destas propriedades contribui para melhorar a recuperação dos ferimentos e lesões.
Para que este medicamento é indicado?
Tratamento de queimaduras de 1º e 2º graus, queimaduras solares, ulcerações causadas pelo frio, pequenas
irritações e escoriações na pele.
Quando não devo usar este medicamento?
Lactação e hipersensibilidade conhecida às plantas da
família Liliaceae.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Embora não existam contra-indicações relativas a
faixas etárias, recomendamos a utilização do produto
para pacientes de idade adulta.
Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomendase descontinuar o uso e consultar o médico.
Uso externo. Evitar o contato com mucosas e área dos
olhos. Caso isto ocorra, lavar com água em abundância.
Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.
Ainda não foram relatados casos de interações
medicamentosas para o uso deste fitoterápico em
preparações tópicas.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você
está fazendo uso de algum outro medicamento.
Como devo usar este medicamento?
ALOE GEL é apresentado na forma de gel incolor com
odor característico.
Aplicar o produto após a higiene da área lesionada,
sempre que necessário.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu
cirurgião-dentista.
Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.
Quais os males que este medicamento pode causar?
Foram relatados alguns casos de dermatite de contato e
sensações de queimação durante a aplicação tópica.
Reações alérgicas agudas e urticária foram relatadas em
pessoas hipersensíveis às plantas da família Liliaceae.
O que fazer se alguém usar uma grande quantidade
deste medicamento de uma só vez?
Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o
uso e procurar orientação médica.
Onde e como devo guardar este medicamento?
Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Proteger
da luz, do calor e da umidade.
Manter a bisnaga bem fechada.
Nestas condições, o medicamento se manterá próprio
para o consumo, respeitando o prazo de validade
indicado na embalagem.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance
das crianças.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS
DA SAÚDE
Características farmacológicas
ALOE GEL é constituído pelo extrato de aloés (Aloe vera)
padronizado em polissacarídeos.
Estudos sugerem que a manose-6-fosfato, o principal
polissacarídeo presente na aloe vera gel, seja o responsável
pela propriedade cicatrizante. A cicatrização ocorre pela estimulação direta da atividade dos macrófagos e fibroblastos.
A ativação dos fibroblastos aumenta tanto a síntese do
colágeno como a de proteoglicanas, promovendo assim
a reparação dos tecidos.
O mecanismo de ação baseia-se na inibição dos
produtos derivados do metabolismo do ácido araquidônico, tais como tromboxano B, limitando por sua
vez a produção de prostaglandina F 2α, prevenindo-se
a isquemia dérmica progressiva, especialmente em
casos de queimaduras, ulcerações causadas pelo frio,
machucados por acidentes elétricos e uso intrarterial
abusivo de drogas.
Indicações
Tratamento de queimaduras de 1º e 2º graus, queimaduras do sol, ulcerações causadas pelo frio, pequenas
irritações e escoriações na pele.
Contra-indicações
Gravidez, lactação e hipersensibilidade conhecida às
plantas da família Liliaceae.
Modo de usar
Aplicar o produto após a higiene da área lesionada,
sempre que necessário.
Cuidados de conservação depois de aberto
Manter o medicamento em sua embalagem original,
protegendo-o da luz, do calor e da umidade.
Advertências
Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomendase descontinuar o uso e consultar o médico.
Uso externo. Evitar o contato com mucosas e área dos
olhos. Caso isto ocorra, lavar com água em abundância.
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De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este fitoterápico apresenta
categoria de risco C. Este medicamento não deve ser
utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica
ou do cirurgião-dentista.

Reações adversas
Foram relatados alguns casos de dermatite de contato e
sensações de queimação durante a aplicação tópica.
Reações alérgicas agudas e urticária foram relatadas em
pessoas hipersensíveis às plantas da família Liliaceae.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco
Uso adulto. Não existem recomendações específicas
para o uso de ALOE GEL em pacientes idosos e outros
grupos de risco.

Superdosagem
Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o
uso e procurar orientação médica.

Interações medicamentosas
Ainda não foram relatados casos de interações
medicamentosas para o uso deste fitoterápico em
preparações tópicas.

Armazenagem
Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Proteger
da luz, do calor e da umidade.
Lote, data de fabricação e validade: vide embalagem.
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