
Neosoro 
cloreto de sódio 
cloreto de benzalcônio 
cloridrato de nafazolina 
 
Forma farmacêutica e apresentação 
Solução nasal - embalagem com 01 frasco contendo 30mL. 
USO ADULTO 
  
Composição 
Cada mL da solução nasal contém: 
cloreto de sódio 
.............................................................................................................
.........9,0 mg 
cloreto de 
benzalcônio..........................................................................................
................0,1 mg 
cloridrato de 
nafazolina............................................................................................
..............0,5 mg 
água destilada 
q.s.p.....................................................................................................
.............1 mL 
  
Informações ao Paciente 
A ação esperada do produto é de promover a anti-sepsia e a 
descongestão nasal. 
Conservar em temperatura ambiente controlada (15 a 30 C). 
Proteger da luz. -Prazo de validade: VIDE CARTUCHO. Não use o 
medicamento com o prazo de validade vencido, poderá ocorrer 
diminuição significativa do seu efeito terapêutico. 
“Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do 
tratamento ou após seu término.” 
-“Informe seu médico se está amamentando.” 
“Siga as orientações do seu médico, respeitando sempre os 
horários, as doses e a duração do tratamento.” 
O tratamento pode ser interrompido a qualquer momento sem 
causar danos ao paciente. 
A ocorrência de reações adversas são raras, podendo ocorrer 
irritação local. “Informe seu médico o aparecimento de quaisquer 
reações desagradáveis durante o tratamento.” 
“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO 
ALCANCE DAS CRIANÇAS.” 



O uso deste produto é contra-indicado em crianças menores de 6 
anos. 
Não exceder à dose recomendada. Como outros 
descongestionantes nasais contendo vasoconstritores, o uso 
prolongado pode conduzir à congestão nasal de rebote. 
Até o momento, não foi observada nenhuma evidência de interação 
medicamentosa com o Neosoro. 
Os frascos de Neosoro devem ser utilizados por apenas uma 
pessoa, a fim de evitar disseminação de infecções. 
“Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja 
usando antes do início ou durante o tratamento.” 
“NÃO TOME MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU 
MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE”. 
  
Informações Técnicas 
O cloreto de benzalcônio é tensoativo iônico do grupo dos 
compostos de amônio quaternário. Sua atividade anti-séptica se 
deve à desnaturação ou coagulação das proteínas bacterianas. É 
ativo contra bactérias gram-positivas, gram-negativas e alguns 
fungos. O cloridrato de nafazolina é uma amina simpatomimética 
derivada da imidazolina, atuando pela estimulação dos receptores 
alfaadrenérgicos da musculatura lisa vascular, causando 
vasoconstrição, descongestão nasal e efeitos pressores. O início da 
ação da nafazolina ocorre em cerca de 10 minutos após aplicada e 
perduram por 2 a 6 horas. O cloreto de sódio desempenha uma 
ação fundamental na manutenção da tensão osmótica do sangue e 
tecidos. 
Indicações 
Como anti-séptico e descongestionante nasal. 
  
Contra-Indicação 
ESTÁ CONTRA-INDICADO A PACIENTES COM ANTECEDENTES 
DE HIPERSENSIBILIDADE AO CLORETO DE BENZALCÔNIO 
E/OU A NAFAZOLINA. CONTRAINDICADO EM CRIANÇAS 
MENORES DE 6 ANOS. 
Preucações 
Deve ser usado com cautela em pacientes portadores de 
cardiopatias e hipertireoidismo. 
O uso prolongado pode conduzir à congestão nasal de rebote. 
Interações Medicamentosas 
Não existe evidência suficiente que confirme a ocorrência de 
interações clinicamente relevantes. 
  



Reações Adversas 
Não foram encontrados relatos específicos de reações adversas 
causadas em usuários do produto. 
  
ALTERAÇÕES EM EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS 
Não há relatos de alterações causadas com o Neosoro. 
  
Posologia 
Instilar 2 a 4 gotas em cada narina, 4 a 6 vezes ao dia. 
  
Superdose 
Não há relato de casos de superdose em adulto. A aplicação 
excessiva na mucosa nasal ou ingestão do produto por crianças 
pode causar cefaléia, hipertensão e isquemia de órgãos vitais 
possivelmente seguidas por efeitos secundários. O paciente deve 
ser encaminhado ao serviço médico o mais rápido possível. 
  
Pacientes Idosos 
O uso em pacientes idosos (acima de 60 anos) requer prescrição e 
acompanhamento médico. 
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