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Matricaria recutita (L.) Rauschert, Asteraceae

Leia com atenção antes de usar o produto.

FITOTERÁPICO

FORMA FARMACÊUTICA
Creme dermatológico. 

VIA DE ADMINISTRAÇÃO
Tópica.

APRESENTAÇÃO
Cartucho com bisnaga contendo 30g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO: Cada grama contém:
Extrato seco de Matricaria recutita (L.) Rauschert, 
Asteraceae (Camomila) ..................................... 10mg
Excipientes (Água deionizada; álcool cetoestearílico, 
álcool cetoestearílico etoxilado, óleo mineral, álcool 
de lanolina, vaselina sólida; estearato de octila; 
propilenoglicol; fosfato de amido hidroxipropílico; 
fenoxietanol, metilparabeno, propilparabeno, etilpa-
rabeno, butilparabeno e edetato dissódico) q.s.p. 1g

CONCENTRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS 
O creme está padronizado em 0,01% de apigenina.
Cada grama contém 0,1mg de apigenina.

NOMENCLATURA BOTÂNICA OFICIAL
Matricaria recutita (L.) Rauschert, Asteraceae.

PARTE UTILIZADA DA PLANTA
Flores.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Como este medicamento funciona?
CAMOMILA CREME atua como antiinflamatório. A 
camomila impede a formação de substâncias que 
induzem a inflamação, caracterizada por inchaço, 
vermelhidão e calor.

Para que este medicamento é indicado?
Inflamações e irritações da pele, como eczemas e 
rachaduras.

Quando não devo usar este medicamento?
Em casos de hipersensibilidade à camomila ou a 
outras plantas pertencentes à família Asteraceae e 
hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Este medicamento não deve ser utilizado por mu-
lheres grávidas sem orientação médica.
Não há contra-indicação relativa a faixas etárias.
Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomen-
da-se descontinuar o uso e consultar o médico.
Uso externo. Evitar o contato com mucosas e área 
dos olhos. Caso isto ocorra, lavar com água em 
abundância.
Informe ao médico o aparecimento de reações 
indesejáveis.
Ainda não foram relatados casos de interações 
medicamentosas para o uso deste fitoterápico em 
preparações tópicas.
Informe ao seu médico se você está fazendo uso de 
algum outro medicamento.

Como devo usar este medicamento?
CAMOMILA CREME é apresentado na forma de creme, 
de cor bege acinzentado e odor característico.

CAMOMILA CREME

Aplicar uma fina camada do produto sobre a área 
afetada após a higienização do local, 3 (três) vezes 
ao dia ou a critério médico.
Siga corretamente o modo de usar. Não desapare-
cendo os sintomas, procure orientação médica.
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?
Podem ocorrer reações alérgicas e dermatite de 
contato em pessoas com hipersensibilidade à 
camomila.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade 
deste medicamento de uma só vez?
Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender 
o uso e procurar orientação médica.

Onde e como devo guardar este medicamento?
Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Pro-
teger da luz, do calor e da umidade.
Manter a bisnaga bem fechada. Nestas condições, 
o medicamento se manterá próprio para o consu-
mo, respeitando o prazo de validade indicado na 
embalagem.
Todo medicamento deve ser mantido fora do 
alcance das crianças.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE

Características farmacológicas
CAMOMILA CREME é constituído pelo extrato seco 
de camomila (Matricaria recutita) padronizado em 
apigenina. A camomila possui em sua composição 
flavonóides, entre os quais a apigenina, responsável 
pela atividade antiinflamatória. Esta atividade ocorre 
pela inibição da 5-lipoxigenase, 12-lipoxigenase e 
ciclooxigenase. Desta forma, ocorre também a inibi-
ção da produção de prostaglandinas e leucotrienos, 
conhecidos por induzir a inflamação. 

Indicações
Inflamações e irritações da pele, como eczemas e 
rachaduras.

Contra-indicações
Em casos de hipersensibilidade à camomila ou a 
outras plantas pertencentes à família Asteraceae e 
hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Posologia e modo de usar
Aplicar uma fina camada do produto sobre a área 
afetada após a higienização do local, 3 (três) vezes 
ao dia ou a critério médico.

Cuidados de conservação depois de aberto
Manter o medicamento em sua embalagem original, 
protegendo-o da luz, do calor e da umidade.

Advertências
Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomen-
da-se descontinuar o uso e consultar o médico.
Uso externo. Evitar o contato com mucosas e área 
dos olhos. Caso isto ocorra, lavar com água em 
abundância.
De acordo com a categoria de risco de fármacos 
destinados às mulheres grávidas, este fitoterápico 
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apresenta categoria de risco C. Este medicamento 
não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem 
orientação médica.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco
Uso adulto e pediátrico. Não existem recomendações 
específicas para o uso de CAMOMILA CREME em 
pacientes idosos e outros grupos de risco.

Interações medicamentosas
Ainda não foram relatados casos de interações 
medicamentosas para o uso deste fitoterápico em 
preparações tópicas.

Reações adversas
Podem ocorrer reações alérgicas e dermatite de con-
tato em pessoas hipersensíveis à camomila.

Superdosagem
Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender 
o uso e procurar orientação médica.

Armazenagem
Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Pro-
teger da luz, do calor e da umidade. 

Lote, data de fabricação e validade: vide embalagem.


