
FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESEN-
TAÇÃO 

Pomada dermatológica: embalagem contendo uma bisnaga com 45 g.

USO TÓPICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO 

COMPOSIÇÃO 

Cada grama da pomada dermatológica contém:
cânfora ......................................................................................... 44,4 mg
mentol ............................................................................................. 20 mg
salicilato de metila ..................................................................... 52,50 mg
excipiente q.s.p. .......................................................................... 1 grama
(essência de terebentina, essência de alfazema, essência de mostarda, 
essência de alecrin, petrolato branco, parafi na). 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE 

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O produto é utilizado exclusivamente para uso tópico, nos casos de 
reumatismos, neuvralgias, torcicolos, contusões e dores musculares. 
Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável 
de dias, após o início do tratamento. 

- salicilato de metila: revulsivo orgânico volátil, age produzindo ação 
local irritante, com efeitos indiretos de atividade à distância sobre 
estruturas somáticas (músculos), serosas, articulações, vísceras e de 
estimulação refl exa dos centros bulbares. Provoca analgia e hiperemia 
nas regiões cutâneas em que é aplicado, inervadas pelo mesmo 
segmento do sistema nervoso central.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Deve-se conservar o medicamento em sua embalagem original, evitar o 
calor excessivo, e proteger da luz e umidade.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE 
DAS CRIANÇAS.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA
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- cânfora: possui ação irritante cutânea, revulsiva, útil nos processos 
dolorosos de estruturas profundas, tipo fi brosite, mialgia, lumbago. 
Produz ainda leve anestesia local.
- mentol: aplicado localmente, causa sensação de frio por estímulo 
específi co dos receptores e, em seguida, anestesia discreta.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Este medicamento é indicado para reumatismo, nevralgias, torcicolos e 
dores musculares.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRAINDICAÇÕES

O produto é contraindicado para pacientes que apresentam 
antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes 
da fórmula.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O medicamento não deverá ser aplicado sobre feridas abertas. 
Em caso de irritação e/ou hipersensibilidade na pele, suspenda o 
uso.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Ainda não foram totalmente relacionadas as interações do produto 
com outras drogas e/ou medicamentos.

Gravidez e lactação: informe seu médico a ocorrência de gravidez 
na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico 
se está amamentando.

Pacientes idosos: não foram relatadas restrições quanto ao uso do 
produto em pacientes maiores de 65 anos de idade.

ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO NA FAIXA ETÁRIA 
ABAIXO DE 2 ANOS.

INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECI-
MENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

INFORME SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ 
FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Características físicas e organolépticas
Pomada translúcida de coloração branca com aspecto homogêneo e 
odor característico.

Posologia e modo de usar
Friccione a parte dolorida durante alguns minutos, com pequena 
quantidade do produto, envolvendo-a depois com um pano de fl anela 
ou lã, 2 a 3 vezes ao dia.

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?

REAÇÕES ADVERSAS

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações 
adversas.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE 
DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

O uso excessivo não dará resultados terapêuticos melhores ou mais 
rápidos, podendo ocorrer irritação da pele. O produto destina-se 
exclusivamente a uso tópico. Em caso de ingestão acidental, recomenda-
se consultar o médico.
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