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Plantago ovata Forsk 
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MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

Forma Farmacêutica
Granulado para suspensão oral 
Via de administração
Via oral
Apresentação
Embalagem de 20 envelopes com 5,0 g cada.
 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
(crianças acima de 6 anos)
 
Composição
Cada envelope de 5,0 g contém:
Plantago ovata Forsk ..........................3,25 g
q.s.p................................................... 5,0 g    
Excipientes: ácido cítrico, cloreto de sódio, 
corante amarelo crepúsculo, citrato de sódio, 
aspartame, sacarina sódica, sorbitol, aroma  
de laranja, carboximetilcelulose sódica.   

Nomenclatura botânica oficial
Plantago ovata Forsk.
Família 
Plantaginaceae
Parte da planta utilizada
Partes aéreas

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
 
COMO ESTE MEDICAMENTO FUN-
CIONA?
PLANTACIL  atua como uma fibra formadora 
de bolo fecal, que ajuda naturalmente no 
processo de evacuação, sem estimulantes 
químicos. Plantago ovata F. é composto por 
fibras vegetais que possuem grande 
capacidade de reter líquido, aumenta o 
volume e diminui a consistência das fezes 
(facilitando a evacuação). Adicionalmente, 
retém gorduras na sua estrutura, auxiliando a 
redução dos níveis séricos de colesterol. 
Também pode ser utilizado para 
complementar a ingestão diária de fibras.

POR   QUE   ESTE  MEDICAMENTO FOI
INDICADO?
-No tratamento de obstipação intestinal como 
regulador intestinal, em casos de doenças 
que evoluem com alternância de episódios 
de diarréia e constipação (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 laxantes potentes. 
-Diarréias de origem funcional e como 
adjuvante em casos de doença de Crohn, 
bem como desarranjo intestinal causado por 
medicamentos. 
-Processos proctológicos como hemorróidas, 
fissuras anais ou abscesso anal, com 
redução da dor na defecação facilitando a 
evacuação das fezes. 
-Ingestão insuficiente de fibras. 
-Complemento da ingestão diária de fibras. 
-Distúrbios metabólicos como hiperlipemia 
como tratamento coadjuvante da terapêutica 
formal. 
QUANDO   NÃO   DEVO   USAR  ESTE 
MEDICAMENTO?

Contraindicações
Não administrar em casos de obstrução 
intestinal ou impactação fecal. Pode causar 
reações alérgicas em pessoas sensíveis que 
inalem ou ingiram o produto. Em casos de 
sangramento retal, dor abdominal, náusea 
ou vômito, bem como frente à suspeita de 
megacólon (cólon dilatado) de etiologia 
chagásica, não use o produto antes de 
consultar seu médico. Se a obstipação 
persistir por mais de uma semana consulte 
seu médico.
Precauções e Advertências
Não se recomenda administração a 
pacientes em tratamento com digitálicos. 
Não administrar junto com antidiarréicos e 
produtos inibidores da motilidade intestinal 

(loperamida, difenoxilato, opiáceos, etc.) 
sob risco de obstrução intestinal. 
Gravidez e amamentação
Informe ao seu médico a ocorrência de 
gravidez.
“Este medicamento pode ser utilizado 
durante a gravidez desde que sob 
prescrição médica.”
Pacientes idosos 
Não existem recomendações especiais ou 
precauções sobre o uso do produto por 
pacientes idosos.
“Este medicamento é contraindicado em 
crianças abaixo de 6 anos.”
“Informe ao médico o aparecimento de 
reações indesejáveis.”
“Informe ao seu médico se você está 
fazendo uso de algum outro medicamento.”
“Atenção fenilcetonúricos: contém 
fenilalanina.” 
COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMEN-
TO?

Aspecto físico 
Grânulos amarelo claros, sem partículas 
queimadas, isento de partículas estranhas 
visíveis. 
Características organolépticas 
A suspensão oral tem sabor levemente ácido 
de laranja.
Modo de usar:
Adultos: 1 envelope dissolvido em água ou 
em outro líquido 1 a 3 vezes ao dia.
Crianças de 6 a 12 anos: meio envelope 
dissolvido em água ou em outro líquido 1 a 
3 vezes ao dia.
Recomendações para administração 
do produto: Esvaziar o conteúdo do 
envelope em um copo e completar com 
aproximadamente 240 mL de água fria. 
Mexer vigorosamente com uma colher até 
que a mistura fique uniforme. Após finalizar 
tome imediatamente. A medicação deverá 
ser ingerida durante ou após as refeições. 
Se ingerida meia hora antes das refeições, 
pode diminuir o apetite.
“Siga corretamente o modo de usar. Não 
desaparecendo os sintomas, procure 
orientação médica.“

”Não   use   o   medicamento   com  prazo 
de validade vencido. Antes   de   usar  
observe o aspecto   do   medicamento.“ 
(”Vide  Aspecto Físico”). 
QUAIS OS MALES QUE ESTE
MEDICAMENTO PODE CAUSAR?
No início do tratamento, dependendo da 
dose, podem aparecer alguns distúrbios como 
flatulência (gases), sensação de plenitude 
(estômago cheio), dor abdominal e diarréia 
que desaparecem em poucos dias sem 
necessidade de interromper a administração. 
O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR 
UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE
MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?
Não foram descritos, até o momento, casos 
de superdosagem com o uso de PLANTACIL. 
Caso ocorra deve-se suspender o uso do 
produto e procurar um médico imediatamente 
para que sejam adotadas medidas de 
desintoxicação adequadas.
ONDE E COMO DEVO GUARDAR 
ESTE MEDICAMENTO?
Conservar em temperatura ambiente (entre 
15oC e 30oC). Proteger da luz e umidade.
 
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

Reg. MS- 1.0404.1982

Farm. Resp.: Christian Gregory Burgos de 
Menezes - CRF-SP no 30.098

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC: 
0800-551066 

No de lote, Data de fabricação, Data de 
validade: Vide cartucho. 
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