[c] equivalente a 83mcg de saponinas em derivados do
ácido oleanólico (marcador)
[d] equivalente a 32mcg de ácido cinâmico (marcador)
[e] equivalente a 4,2mcg de alcalóides em emetina
(marcador)
[g] equivalente a 0,4mcg de alcalóides em aconitina
(marcador)

Mikania glomerata e
Associações
Medicamento Fitoterápico
Nomenclatura e parte da planta utilizada:
Acônito
Aconitum napellus L. – Ranunculaceae – raiz
Agrião
Nasturtium officinale R. Brown – Cruciferae – planta inteira
Bálsamo de Tolú
Myroxylon balsamum (L.) Harms – Leguminosae – resina
Guaco
Mikania glomerata Spreng. – Compositae – folha
Ipecacuanha
Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich. – Rubiaceae – raiz
Polígala
Polygala senega L. – Polygalaceae – raiz
Forma farmacêutica e apresentação:
Xarope – cartucho com frasco plástico âmbar x 150ml
VIA ORAL
USO PEDIÁTRICO E ADULTO
Composição:
Cada ml do produto contém:
Alcoolatura de Agrião ............................ 0,04666 ml [a]
Ext. Fl. de Guaco ................................. 0,00830 ml [b]
Ext. Fl. de Polígala ............................... 0,00830 ml [c]
Soluto Conc. de Bálsamo de Tolú .......... 0,00800 ml [d]
Ext. Fl. de Ipecacuanha ....................... 0,00042 ml [e]
Ext. Fl. de Acônito ................................ 0,00008 ml [g]
Excipientes: açúcar, mel, benzoato de sódio, metilparabeno e água purificada.
Concentração dos princípios ativos:
[a] equivalente a 14mcg de fenilpropanóides em ácido
clorogênico (marcador)
[b] equivalente a 25mcg de cumarina (marcador)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:
Ação do medicamento
Melagrião® Xarope é um produto fitoterápico que associa
a atividade expectorante da Polígala, do Guaco e da Ipeca
com a atividade antitussígena do Acônito e também do
Guaco. Possui ainda em sua composição o Agrião e o
Bálsamo de Tolú que são modificadores das secreções,
auxiliando na eliminação do catarro.
O tempo médio de início da ação do medicamento vai
depender das condições de cada organismo.
Indicações do medicamento
Antitussígeno e expectorante, no tratamento das bronquites
alérgicas e estados gripais com comprometimento das
vias respiratórias, com tosse, tosse seca ou tosse
produtiva.
Riscos do medicamento
O Melagrião® Xarope não deve ser usado por pacientes
com hipersensibilidade conhecida aos componentes da
fórmula. Não se recomenda o uso do Melagrião® Xarope
em casos de úlceras gástricas e intestinais e na doença
renal inflamatória.
Não recomendamos o uso de Melagrião Xarope durante
a gravidez e lactação, e também não por diabéticos devido
a presença de açúcar na sua formulação.
®

Interações medicamentosas
Até o momento não são conhecidas interações
medicamentosas do Melagrião® Xarope com outros
medicamentos ou substâncias.
Este medicamento não deve ser utilizado por via de administração não recomendada.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres
grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista
[Categoria C].
Este medicamento não deve ser utilizado em
crianças menores de 2 anos de idade.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se
você está fazendo uso de algum outro medicamento.
Modo de uso
O Melagrião® Xarope apresenta-se como um líquido
xaroposo, levemente turvo, de coloração amarela,
levemente acastanhada e com odor melífero. Seu sabor é
doce, melífero.
A posologia foi estabelecida da seguinte maneira:
Adultos:
1 colher das de sopa (15ml) de 3 em 3 horas.
Crianças de 7 a 12 anos:
1/2 colher das de sopa (7,5ml) de 3 em 3 horas.
Crianças de 3 a 6 anos:
1 colher das de chá (5ml) de 3 em 3 horas.
Crianças de 2 a 3 anos:
1/2 colher das de chá (2,5ml) de 3 em 3 horas.
O xarope deve ser ingerido por via oral.
Atenção diabéticos: contém açúcar.
Siga corretamente o modo de usar. Não
desaparecendo os sintomas, procure orientação
médica ou de seu cirurgião-dentista.
Não use o medicamento com o prazo de validade
vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.
Para consulta do prazo de validade: vide cartucho.
Reações adversas
Estudos clínicos na dose usual não mostraram efeitos
colaterais.
Conduta em caso de superdosagem
A administração de altas doses pode levar a distúrbios
gástricos, vômitos ou diarréia.
Se ocorrer ingestão acidental do produto em doses excessivas, deve-se procurar orientação médica e deve ser
considerado o esvaziamento gástrico logo após o acidente.
Cuidados de conservação e uso
Melagrião® Xarope deve ser guardado em sua embalagem
original, à temperatura ambiente [15ºC a 30ºC].

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE:
Melagrião® Xarope é um fitoterápico eficaz com ações
seletivas nas vias respiratórioas. Os componentes
fitoterápicos presentes no Melagrião® Xarope propiciam
ações antitussígenas e antiinflamatórias.
O Melagrião ® Xarope atua nas terminações
eméticosensitivas da mucosa gástrica aumentando a
fluidificação da secreção brônquica, responsável pela
expectoração e descongestionamento das vias
respiratórias. O mel presente na formulação é um
coadjuvante, pois tem reconhecidas propriedades
demulcentes, agindo como emoliente das vias
respiratórias afetadas pela bronquite e suas
manifestações.
Resultados de eficâcia:
Até o momento não foram encontrados dados de percentagem de cura ou prevenção do produto no uso como
antitussígeno e expectorante.
Indicações
Antitussígeno e expectorante, no tratamento das bronquites
alérgicas e estados gripais com comprometimento das
vias respiratórias, com tosse, tosse seca ou tosse
produtiva.
Contra-indicações
O Melagrião® Xarope não deve ser usado por pacientes
com hipersensibilidade conhecida aos componentes da
fórmula. Não se recomenda o uso do Melagrião® Xarope
em casos de úlceras gástricas e intestinais e na doença
renal inflamatória.
Modo de usar e cuidados de conservação depois
de aberto
O xarope deve ser ingerido por via oral.
Melagrião® Xarope deve ser guardado em sua embalagem
original, à temperatura ambiente [15ºC a 30ºC], evitandose local quente.
Posologia
A posologia foi estabelecida da seguinte maneira:
Adultos:
1 colher das de sopa (15ml) de 3 em 3 horas.

Crianças de 7 a 12 anos:
1/2 colher das de sopa (7,5ml) de 3 em 3 horas.
Crianças de 3 a 6 anos:
1 colher das de chá (5ml) de 3 em 3 horas.
Crianças de 2 a 3 anos:
1/2 colher das de chá (2,5ml) de 3 em 3 horas.
Advertências
Não recomendamos o uso do Melagrião® Xarope durante
a gravidez e a lactação, e também não por diabéticos
devido a presença de açúcar na sua formulação.
Categoria C: Este medicamento não deve ser utilizado por
mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Este medicamento só deve ser utilizado por via oral.
Uso em pacientes idosos, crianças e outros grupos de risco
Melagrião® Xarope é bem tolerado por pacientes idosos e
nas doses terapêuticas descritas na posologia, ainda não
são conhecidas a intensidade e freqüência das reações
adversas ou efeitos colaterais relevantes.
Não deve ser utilizado durante a gravidez, lactação e para
pacientes com hipersensibilidade à droga ou a seus
componentes, e também não por diabéticos devido a
presença de açúcar na sua formulação.
Interações medicamentosas
Até o momento não são conhecidas interações
medicamentosas do Melagrião® Xarope com outros
medicamentos ou substâncias.
Reações adversas
Estudos clínicos na dose usual não mostraram efeitos
colaterais.
Superdose
Se ocorrer ingestão acidental do produto em doses excessivas, deve-se procurar orientação médica e deve ser
considerado o esvaziamento gástrico logo após o acidente.
Armazenagem
Melagrião® Xarope deve ser guardado em sua embalagem
original, à temperatura ambiente [15ºC a 30ºC].

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.
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