
I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO
NOMENCLATURA BOTÂNICA OFICIAL:
Cynara scolymus L.

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO
Nome popular: Alcachofra
Família: Asteraceae
Parte da planta utilizada: Folhas

APRESENTAÇÃO
Caixa contendo blísteres com 30, 100 e 200 comprimidos
revestidos.
Extrato seco de Cynara scolymus ................... 312,5 mg
(padronizado em 1% de derivados de ácido cafeoilquínico
expressos em ácido clorogênico).

USO ORAL
USO ADULTO

COMPOSIÇÃO
Cada comprimido revestido contém:
Extrato seco de Cynara scolymus ......................... 312,5mg
(Padronizado em 312,5 mg (1%) de derivados de ácido
cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico).
Excipientes (lactose, celulose microcristalina, dióxido de
silício coloidal, estearato de magnésio, álcool polivinílico,
glicerol, talco, dióxido de titânio, corante alumínio laca
vermelho FD&C n°40, corante alumínio laca vermelho
FD&C n°6) q.s.p. .......................... 1 comprimido revestido

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É
INDICADO?
Para facilitar a digestão e aliviar o desconforto abdominal,
gases e náuseas resultantes de deficiência na produção e
eliminação da bile.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Possui ação colagoga, ou seja, estimula a secreção da bile
pela vesícula biliar para o duodeno.
Possui ação colerética, ou seja, estimula a produção de
bile pelo fígado (PDR, 2000).

Assim sendo, facilita a digestão de alimentos gordurosos.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE
MEDICAMENTO?
Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a
qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer
uso do produto. Este medicamento é contraindicado para
pessoas com hipersensibilidade a extratos de C. scolymus
ou outras plantas da família Asteraceae.
Não deve ser utilizado por pacientes com doença
obstrutiva das vias biliares. Pacientes que apresentam
cálculos biliares devem consultar um médico antes da
utilização da C. scolymus.
O medicamento deve ser evitado por menores de 12 anos
de idade e durante a gravidez devido à falta de estudos
com C. scolymus em crianças e gestantes.
Este medicamento não é indicado durante a amamentação
devido à falta de estudos com o medicamento em lactantes.
Os princípios ativos amargos da planta podem passar pelo
leite materno.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE
MEDICAMENTO?
O uso concomitante deste medicamento com diuréticos
em presença de hipertensão ou cardiopatias deve ser
realizado sob estrita supervisão médica, dada a
possibilidade de haver descompensação da pressão
arterial, ou, se a eliminação de potássio for considerável,
uma potencialização de drogas cardiotônicas.
A ocorrência de hipersensibilidade foi relatada para C.
scolymus, sendo atribuída à presença de lactonas
sesquiterpênicas como a cinaropicrina. Assim sendo,
pacientes  com história de sensibilidade a outras plantas
da família Asteraceae podem desenvolver reação alérgica
ao medicamento.
De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados
às mulheres grávidas, este medicamento apresenta
categoria de risco C. Este medicamento não deve ser
utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica
ou do cirurgião dentista.
Pode reduzir a eficácia de medicamentos que interferem
na coagulação sanguínea, como ácido acetilsalicílico e
anticoagulantes cumarínicos (ex. varfarina).
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você
está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO
GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

MEDICAMENTO
FITOTERÁPICO



Os comprimidos revestidos de alcachofra são íntegros,
livres de partículas estranhas e de cor vermelha.
Manter o medicamento em sua embalagem original,
protegendo-o da luz, do calor e da umidade.
Conservar o produto em temperatura ambiente (entre 15°C
e 30°C), em sua embalagem original, ao abrigo da luz e
umidade.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide
embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade
vencido. Guarde-o em sua embalagem original.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso
ele esteja no prazo de validade e você observe alguma
mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para
saber se poderá utilizá-lo.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
USO ORAL / USO INTERNO
Ingerir um comprimido revestido, contendo 312,5 mg
(equivalente a 3,125 mg de derivados ácido cafeoilquínico
expressos em ácido clorogênico) do extrato padronizado
três vezes ao dia, ou a critério médico.
Não há restrição quanto ao tempo de utilização do
medicamento, caso os sintomas persistam consulte seu
médico.
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas
sobre este medicamento, procure orientação do
farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure
orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.
Este medicamento não deve ser partido, aberto ou
mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME
ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste
medicamento, retome a posologia prescrita sem a
necessidade de suplementação.
Em caso de dúvidas, procure orientação do
farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO
PODE ME CAUSAR?
O uso deste medicamento pode acarretar efeito laxativo.
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou
farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis
pelo uso do medicamento. Informe também à empresa
através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA
QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA
DESTE MEDICAMENTO?
Não há relatos de intoxicações por superdosagem na
literatura.
Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar
orientação médica de imediato.
Em caso de uso de grande quantidade deste
medicamento, procure rapidamente socorro médico e
leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.
Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais
orientações.
Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo
os sintomas procure orientação médica.
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