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AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.  

Sal Amargo MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199/2006 AFE Nº 100066-8. DCB: Sulfato de magnésio Contraindicações: Sal Amargo é contraindicado 

em pacientes com disfunção renal e crianças com doenças parasitárias no intestino. Contraindicado nos casos de obstrução intestinal crônica, doença de Crohn, colite ulcerativa e qualquer 

outro episódio de inflamação no intestino. O uso continuo pode causar diarreia crônica e consequente desequilíbrio eletrolítico. Não utilizar em crianças menores de 2 anos. Não passar da 

dose recomendada por dia e não utilizar por mais de 2 semanas. 

 

 

SAL AMARGO 
_____________________________________________________________________________________________ 

Sulfato de magnésio 

 

Purgativo salino 
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SAL AMARGO 

Forma Farmacêutica e Apresentação: 

Pó oral. Cartucho com 50 sachets x 15 g.   

 

Composição: 

Cada sachet contém 15 g de sulfato de magnésio 99%. 

 

Indicação: 

Sal Amargo é indicado como purgativo salino. 

 

Modo de usar: 

5 a 30 g (1 colher de chá e 2 colheres de sopa) para adultos. 

Para crianças recomenda-se 0,1 a 0,25 g por kg de peso corporal. 

Preferencialmente ingerir a quantidade recomendada com 250 ml de água filtrada antes do café de 

manhã, em jejum. 

 

Advertências:  

■ O uso contínuo pode causar diarreia crônica e consequente desequilíbrio eletrolítico. 

■ Não utilizar em crianças menores de 2 anos. 

■ Não passar da dose recomendada por dia e não utilizar por mais de 2 semanas.  

 

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS. 

VIA ORAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


