
FUNCHICÓREA 

 

PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO 

 

Nomenclatura popular: ruibarbo 

Nomenclatura botânica oficial: Rheum palmatum L. 

Família: Polygonaceae 

Parte da planta utilizada: raiz. 

 

Produto registrado com base no uso tradicional, não sendo recomendado seu uso por período prolongado. 

 

Forma farmacêutica: pó 

 

APRESENTAÇÃO: 

Frasco plástico de polietileno, cor branco-leitoso, com tampa dosadora, contendo 3 g do produto. 

 

USO ORAL 

 

USO PEDIÁTRICO 

 

COMPOSIÇÃO:  

Cada 730 mg de pó contém (medida de 1 tampa dosadora): 

Raiz padronizada de Rheum palmatum L. ............95,15 mg (padronizada em 0,11 mg de derivados hidroxiantracênicos totais 

calculados em reina)  

Excipientes*........................... q.s.p. 730 mg 

(*extrato mole de Cichorium intybus L,  aroma natural de funcho, sacarina sódica e carbonato de magnésio) 

 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE 

 

1. PARA QUE ESTE PRODUTO É INDICADO? 

Este produto é usado tradicionalmente contra dispepsias gastrointestinais (cólicas e prisão de ventre). 

 

2. COMO ESTE PRODUTO FUNCIONA? 

Este produto atua estimulando a motilidade do cólon, aumentando e acelerando os movimentos peristálticos que proporcionam 

ação laxante.  

 

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE PRODUTO? 

Crianças com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer uso do produto. 

Este produto é contraindicado para crianças com hipersensibilidade e alergia ao Ruibarbo ou outras plantas da família 

Polygonaceae. 

 

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESSE PRODUTO? 

Advertências e precauções: 

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. 

Não há casos relatados que o uso deste produto interaja com outros produtos, como plantas, produtos e alimentos. 

Caso os sintomas persistam ou piorem, ou apareçam reações indesejadas não descritas na embalagem ou no folheto informativo, 

interrompa seu uso e procure orientação do profissional de saúde. 

Se você utiliza produtos de uso contínuo, busque orientação de profissional de saúde antes de utilizar este produto. 

Este produto não deve ser utilizado por período superior ao indicado, ou continuamente, a não ser por orientação de 

profissionais de saúde. 

Informe ao seu profissional de saúde todas as plantas medicinais e fitoterápicos que estiver tomando. 

Interações podem ocorrer entre produtos e plantas medicinais e mesmo entre duas plantas medicinais quando administradas ao 

mesmo tempo.  

 

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

O produto FUNCHICÓREA deve ser armazenado em sua embalagem original, ao abrigo da luz e em temperatura ambiente 

(temperatura entre 15 e 30 ºC), protegido do calor e da umidade. 

Manter o frasco bem fechado e na posição vertical. 

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. 

Não use produto com prazo de validade vencido. 

Guarde-o em sua embalagem original. Após aberto, válido por 6 meses. 

O produto FUNCHICÓREA é apresentado na forma de pó fino, cor salmão claro e sabor levemente adocicado. Quando 

dissolvido em água, apresenta-se em forma de suspensão, com uma coloração que pode variar do salmão claro ao salmão mais 

intenso. 



Antes de usar, observe o aspecto do produto. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no 

aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Este produto deve ser mantido fora do alcance das 

crianças. 

 

6. COMO DEVO USAR ESTE PRODUTO? 

USO ORAL/USO INTERNO 

Utilizar a própria tampa que acompanha o frasco para medir a quantidade do pó a ser administrado. O pó não deverá ultrapassar as 

bordas da tampa. Preparar somente no momento do uso. Misturar o pó medido na tampa dosadora em 20 mL de água filtrada e 

fervida. Administrar à criança logo após sua mistura.  

 

Crianças com idade até 2 meses: medida de 1 tampa dosadora (36,5 mg/mL), 3 vezes ao dia, respeitando o intervalo mínimo de 4 

horas entre as administrações.  

De 2 meses a 4 meses: medida de 1 tampa dosadora (36,5 mg/mL), 4 vezes ao dia, respeitando o intervalo mínimo de 4 horas 

entre as administrações.  

De 4 meses a 6 meses: medida de 1 tampa dosadora (36,5 mg/mL), 5 vezes ao dia, respeitando o intervalo mínimo de 4 horas 

entre as administrações. 

 

Limite máximo diário de administração deste produto (1 tampa dosadora contém 730 mg do produto): 

Crianças com idade até 2 meses: 2.190 mg/dia (3 medidas da tampa dosadora).  

De 2 meses a 4 meses: 2.920 mg/dia (4 medidas da tampa dosadora).  

De 4 meses a 6 meses: 3.650 mg/dia (5 medidas da tampa dosadora).  

 

Os produtos tradicionais fitoterápicos não devem ser administrados pelas vias injetável e oftálmica. 

Siga corretamente o modo de usar. 

Em caso de dúvidas sobre este produto, procure orientação com seu farmacêutico ou profissional de saúde. 

Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu profissional de saúde. 

 

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE PRODUTO? 

O produto não é de uso contínuo não havendo a necessidade de suplementação da dose. 

Em caso de dúvidas, procure orientação de seu profissional de saúde. 

 

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE PRODUTO PODE ME CAUSAR? 

Nas doses terapêuticas descritas na posologia não foram observados efeitos adversos. 

Informe ao seu profissional de saúde o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do produto. Informe também à 

empresa através do seu serviço de atendimento ao consumidor. 

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em 

http://portal.anvisa.gov.br/notivisa, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. 

 

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE PRODUTO? 

A ingestão de altas doses do produto FUNCHICÓREA pode ocasionar efeito laxativo com perda eletrolítica. Nesta situação, 

suspender o uso do produto e procurar imediatamente orientação médica. 

Em caso de uso de grande quantidade deste produto, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou folheto 

informativo, se possível. 

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder. 

 

DIZERES LEGAIS 

Reg. ANVISA/MS nº: 1.0534.0002.001-8 

Farm. Resp.: Carmem da Rocha Zancanella – CRF – MG: nº 7475 

 

 

Laboratório Melpoejo Ltda. 

Rua Inácio Gama, 723/737, Bairro de Lourdes 

CEP: 36070-420 – Juiz de Fora – MG 

CNPJ: 21.549.522/0001-17 

Indústria Brasileira 

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 

(032) 3235-1505 

sac@melpoejo.com.br 

www.melpoejo.com.br 

 

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica. 

 

Este folheto informativo foi atualizado conforme Folheto Informativo Padrão aprovado pela Anvisa em (dia/mês/ano)  
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