
PARASIMED 
benzoato de benzila 
 
Forma Farmacêutica e Apresentação: 
Sabonete: 60 g 
Emulsão tópica: Frasco com 60 mL 
 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO - USO EXTERNO 
 
Composição: 
Cada 1g de PARASIMED sabonete contém: 
benzoato de benzila ................................................ 100 mg 
Excipientes* qsp ............................................................ 1g 
* massa base e essência. 
Cada mL de PARASIMED emulsão contém: 
benzoato de benzila ................................................ 250 mg 
Veículo* qsp ............................................................... 1mL 
* metilparabeno, propilparabeno, trolamina, ácido oléico, laurilsulfato de sódio, simeticona 
emulsão e água deionizada. 
 
Informações ao Paciente: 
PARASIMED, quando aplicado topicamente (uso externo), em  concentrações de 10% a 
30%, atua, eficazmente e seletivamente, na escabiose e pediculose, destruindo o 
ectoparasita causador da moléstia, sem prejudicar o hospedeiro.  
Evitar calor excessivo (temperatura superior a 40OC). Manter sempre bem fechado. 
O produto se conserva estável por um período de 36 meses, a partir da data da sua 
fabricação. 
O prazo de validade está gravado nas embalagens. Nã o use medicamento com o 
prazo vencido. 
Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez, na vigência do tratamento ou após 
o seu término. O uso em gestantes e crianças deve o bedecer cuidados e 
observações rigorosos. 
Diluir com água (crianças: 3 partes de água; idosos: igual volume de água) para amenizar 
a irritação local. 
Não amamentar durante o tratamento. 
Para uma melhor eficácia terapêutica de PARASIMED, é conveniente fazer uso das 
duas formas farmacêuticas, concomitantemente. 
Como normas gerais de higiene, recomenda-se: 
• Ferver as roupas de cama e de uso pessoal, mantendo-as limpas; 
• Manter as unhas curtas e limpas. No caso de pediculose (piolhos) e ftiríase (chatos), 
manter os cabelos curtos e limpos; 

• Não coçar exageradamente e colocar luvas de proteção nas crianças; 
• Evitar o contato com possíveis portadores e seus objetos de uso; 
• Alertar os responsáveis pelas instituições coletivas freqüentadas pelo portador do 
parasita. 

Manter o produto longe dos olhos. 
Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre  os horários, as doses e a 
duração do tratamento. 
Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. 
Se houver interrupção do tratamento, pode ocorrer r einfestação.  



Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis tais como: vertigens, 
náuseas, vômitos, diarréias, cefaléias e reações cutâneas. 
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE D AS CRIANÇAS. 
O produto é contra-indicado nos casos de hipersensi bilidade ao benzoato de 
benzila, lesões da pele, feridas abertas, queimadur as ou condições que possibilitem 
maior absorção. Caso ocorra hipersensibilidade ao p roduto, consultar o médico. 
Evitar o contato do produto com os olhos e mucosas.  
Evitar a contaminação de alimentos pelo produto. 
Não reutilizar a embalagem vazia. 
Informe seu médico sobre qualquer medicamento que e steja usando, antes do 
início ou durante o tratamento. 
NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER 
PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE. 
 
Informações Técnicas 
Características:  O benzoato de benzila corresponde ao éster fenilmetílico do ácido 
benzóico. Seu mecanismo de ação provável atua no sistema nervoso do parasita, 
causando sua morte. 
Indicações:  No tratamento das ectoparasitoses, pediculoses e escabioses. 
Contra-indicações: 
Hipersensibilidade ao benzoato de benzila. O risco / benefício deve ser avaliado em 
inflamações epidérmicas agudas, escoriações abertas ou feridas com exsudato. 
Precauções e Advertências: 
PARASIMED é indicado somente para uso externo. 
Não deve ser ingerido ou inalado. 
Não amamentar durante o tratamento. 
O uso em gestantes e crianças deve obedecer cuidados e observações rigorosos. 
Diluir com água (crianças: 3 partes de água; idosos: igual volume de água) para amenizar 
a irritação local. 
Evitar o contato com olhos e mucosas. 
Interações Medicamentosas:  Não há relatos até o momento. 
Interferência em exames:  Não há relatos até o momento. 
Reações Adversas/ Colaterais: 
Irritação local. Embora raro, é possível ocorrer reações de hipersensibilidade ou absorção 
maior que o comum, tais como: vertigem, cefaléia, náuseas, vômitos, diarréia, convulsões, 
dispnéias e reações cutâneas. 
Posologia: 
SABONETE: ensaboar energicamente a região afetada por 3 minutos, deixando a 
espuma por 10 minutos e enxagüar. Repetir a aplicação por 2 ou 3 dias. 
EMULSÃO: tomar banho quente com o sabonete e, antes que o corpo esteja 
completamente enxuto, aplicar a emulsão no corpo inteiro abaixo do pescoço e deixar 
secar. Lavar o resíduo e reaplicar o produto em 24 horas. Para o tratamento do couro 
cabeludo, proceder à limpeza também com água quente e sabão, retirar o excesso de 
água e massagear o couro cabeludo com o produto, deixando secar naturalmente. Repetir 
o mesmo processo após 24 horas. Fazer a aplicação por 3 noites seguidas. 
PARASIMED Sabonete e Emulsão devem ser reaplicados por mais 8 a 14 dias, após a 
primeira aplicação, devido a possível reinfestação por permanência de ovos. Caso a pele 
apresente lesões, estas devem ser tratadas antes de iniciar o tratamento com benzoato 
de benzila. 
Superdosagem: 



No caso de ingestão acidental, o tratamento é, principalmente, de suporte. Deve-se 
induzir ao vômito, nos indivíduos conscientes e realizar lavagem gástrica nos 
inconscientes.  
No caso de superdosagem, os sintomas mais comuns são: excitação central, dermatite de 
contato e retenção urinária. Procure orientação médica. 
Pacientes Idosos: 
Para amenizar a irritação local, deve-se diluir PARASIMED emulsão em igual volume de 
água. 
 
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO  OS SINTOMAS 

PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. 
 

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagens 
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