


 
 
 

 
O Aché Laboratórios Farmacêuticos é uma empresa 100% brasileira, com mais de 50 anos de atuação no mercado 
farmacêutico. Possui cinco plantas industriais: em São Paulo, capital; em Guarulhos, estado de São Paulo; em Londrina, 
no Paraná - empresa Nortis; em Anápolis, estado de Goiás - empresa Melcon, nossa mais recente aquisição, e em Cabo 
de Santo Agostinho, Pernambuco. Além disso, a empresa possui 25% da Bionovis fruto da joint-venture com outras três 
empresas farmacêuticas brasileiras. 

A Companhia possui um amplo e diversificado portfólio, composto de 357 marcas, 899 apresentações e 142 classes 
terapêuticas, nos segmentos de medicamentos sob prescrição, genéricos, isentos de prescrição (MIPs), dermocosméticos, 
dermomedicamentos, nutracêuticos, probióticos e biotecnológicos. Ao todo, disponibiliza produtos de 18 especialidades 
médicas e 142 classes terapêuticas. 

A forte presença em todo o país, a qualidade dos seus produtos e a contínua busca por diferenciação tecnológica e de 
gestão permitem que o Aché atenda às expectativas dos consumidores e, em especial, dos médicos. A valorização do 
profissional de saúde é uma característica que o Aché cultiva desde a sua fundação, em 1966, com marcas reconhecidas e 
oferecendo à população acesso a saúde e bem-estar. 

 

• 357 marcas em 899 apresentações 

• 5 mil colaboradores 

• R$ 90 milhões investidos em inovação 

• R$ 38 milhões investidos em capacitação e programas de desenvolvimento de carreira 

• R$ 469 milhões Investimento em Excelência Operacional e Qualidade 

• R$ 12 milhões investidos em programas sociais, culturais, esportivos e educativos 
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EXCELÊNCIA  
RECONHECIDA 

As conquistas ao longo do ano de 2019, que se materializaram também 
por meio de reconhecimentos, inspiram a Companhia diariamente a 

cumprir o seu propósito de levar mais vida às pessoas, onde quer que 
elas estejam. Foram 25 prêmios recebidos, entre os quais destacamos: 

 

 

• VALOR INOVAÇÃO 
1º lugar em inovação no setor farmacêuticas e ciências da vida. 

• EMPRESAS MAIS | O ESTADO DE SÃO PAULO 
1º lugar na avaliação do CIE – Coeficiente de Impacto Estadão, indicador que avalia porte e desempenho das companhias em seu mercado.  

• MELHORES E MAIORES, DA EXAME 
Campeão na categoria Indústria Farmacêutica, em análise dos critérios: crescimento, liderança de mercado, rentabilidade e riqueza gerada e 
distribuída aos colaboradores da Companhia. 

• ANUÁRIO ÉPOCA NEGÓCIOS 360º 
1º lugar entre as farmacêuticas, com destaque nas dimensões: desempenho financeiro, inovação, governança corporativa e sustentabilidade.  

• LUPA DE OURO 
Campeão na categoria melhor força de vendas da indústria farmacêutica, além de 7 lupas em campanhas de marketing, sendo 2 Lupas de 
Ouro para Alenia e Artrogen Duo. 

• GRANDES CASES DE EMBALAGEM, REVISTA EMBALAGEMMARCA 
Projeto Alenia QR Code foi vencedor por inovação na embalagem, tecnologia de produção, impactos econômicos e mercadológicos e 
melhoria na experiência de consumo. 

• AUTOMAÇÃO – GS1 BRASIL 
Melhor projeto de rastreabilidade no setor da saúde. 

• WHOW! DE INOVAÇÃO 
1º lugar na categoria farmacêutica em tecnologia da informação. 

• AS EMPRESAS QUE MAIS RESPEITAM O CONSUMIDOR 
Coordenação técnica do Centro de Inteligência Padrão, em parceria com a consultoria SKS CX, em 1º lugar na categoria produtos 
farmacêutico



PROLIVE MS – 6.7129.0008.001-1e Os Lactobacillus acidophilus contribuem para o equilíbrio da flora intestinal. Seu consumo deve estar associado a uma dieta 
equilibrada e hábitos de vida saudáveis. PROVANCE sabor lima-limão 5.6381.0335.001-5. Provance sabor morango 5.6381.0335.002-3 O Lactobacillus reuteri 
DSM 17938 pode auxiliar no funcionamento do intestino. Seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. 

Referência Bibliográficas: 1. Prolive: informações técnicas. Folheto informativo e informações técnicas de rotulagem. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 2. TAYLOR, J. Symbioticformulas 
come todietary supplements. Functional Ingredients, May 2009. Disponível em:<http://newhope360.com/print/business/synbioticformulas-come-dietarysupplements. Acesso em: Nov/2014 3. 
CAPSUGEL. Disponível em: <http://br.capsugel.com/ihc/DRcaps>. Acesso em: abr/2020. 4. PROVANCE: informações técnicas. Rotulagem do produto. 5. Bula do produto FLAGASS. Farmacêu-
tica Responsável: Gabriela Mallmann. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Código: 7031823 - julho/2020 
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Garante que o probiótico chegue vivo,
estável e inativo no intestino1-2
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Auxilia no
funcionamento do intestino

de toda família4

SEM
açúcar4

SEM
lactose4

10 comps. 30 comps.

APRESENTAÇÕES DISPONÍVEIS4

COMPRIMIDOS
MASTIGÁVEIS com
sabor agradável4

NOS SABORES
morango e lima-limão4 

15 caps. 30 caps.6 caps.

APRESENTAÇÕES DISPONÍVEIS1

O intestino é o maior órgão imunológico do nosso corpo e a flora 
intestinal equilibrada pode estimular o sistema de defesa.1, 2

Geralmente, essa barreira anti-infecciosa é eficiente quando
a flora intestinal está equilibrada.2  

Cerca de 70% das células do sistema imunológico
estão no intestino.1 

As células do sistema imune presentes no intestino desencadeiam
um procedimento de alerta para qualquer coisa que seja

estranha ao nosso corpo.1, 2 

Porém algumas situações comuns do dia-a-dia como a dieta 
desequilibrada e não saudável, uso de antibióticos ou condições 
patológicas, contribuem para um desequilíbrio na flora intestinal, 

reduzindo sua potência na barreira anti-infecciosa.2

Para nos mantermos saudáveis, além de uma boa alimentação, algumas 
estratégias como as bactérias benéficas (probióticos) e as fibras

 podem contribuir com o equilíbrio da flora intestinal
e estimular o sistema de defesa

do nosso corpo.2, 3

Varejo farmacêutico
ESSENCIAL PARA A SAÚDE

DO INTESTINO

O varejo farmacêutico é um dos canais 
essenciais para o atendimento da população,
e a indústria vem em parceria para informá-los 

das dinâmicas de alguns mercados. 

Neste material o Aché traz informações 
importantes de cuidados para o intestino

e a saúde imunológica.1,3

Referências: 1. Takiishi T, Fenero C, Câmara N. Intestinal barrier and gut microbiota: Shaping our immune responses throughout life. Tissue Barriers. v. 5, p. 1-12, 2017. 2. Lazar V, et al. 
Aspects of Gut Microbiota and Immune System Interactions in Infectious Diseases, Immynopathology and Cancer. Front Immunol. v.9, p. 1-74, 2018. 3. Galdeano C, et al. Beneficial 
E�ects of Probiotic Consumption of the Immune System. Ann Nutr Metab. v.74, p. 115-124, 2019





Referências Bibliográficas:
1. JONES, W.J; FRANCIS, J.J. Softgels: Consumer Perceptions and Market Impact Relative to Other Oral Dosage Forms. Advances in Therapy, v. 17, n. 5, 2000. 2. Catalent Tecnologia Softgel. Disponível em: <http://brasil.catalent.com/index.php/SoftgelChi-
na/3>. Catalent Tecnologia Softgel. Disponível em: http://brasil.catalent.com/index.php/SoftgelChina/3. Acesso em: Fev 2019. 3. Folheto Informativo Steaton. Aché Laboratórios S.A. 4. Kairos Web Brasil. Disponível em: <http://brasil.kairosweb.com 5. 
TRAPPOLIERE, M. et al. Silybin, a component of sylimarin, exerts anti-inflammatory and anti-fibrogenic effects on human hepatic stellate cells. Journal of hepatology, v. 50, n. 6, p. 1102-1111, 2009. 6. Bula do produto FORFIG 200,mg. Farmacêutico 
responsável: Dr. João Luis Rocha Momenta Farmacêutica Ltda 7. Bula do produto LEGALON 90,mg. Farmacêutica responsável: Dra. Márcia Yoshio Hacimoto. Mylan Laboratórios Ltda. 8. Bula do produto LEGALON 180,mg. Farmacêutica responsável: Dra. 
Márcia Yoshio Hacimoto. Mylan Laboratórios Ltda. 9. LEE, S. et al. Silibinin ameliorates O-GlcNacylation and inflammation in a mouse model of nonalcoholic steatohepatitis. International journal of molecular sciences, v. 19, n. 8, p. 2165, 2018. 10. Brasil. 
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução - RE Nº 2.091, de 2 de agosto de 2018. *Extrato seco de Silybum marianum 100 mg (equivalente a 53,8 mg (53,8%) de silimarina expressos em silibinina). Extrato seco de Silybum marianum 
200 mg (equivalente a 107,7 mg (53,8%) de silimarina expressos em silibinina).
Indicações: hepatoprotetor. Contraindicações: pessoas com alergia aos componentes da fórmula ou que já tenham apresentado alergia a outras espécies da Família Asteraceae. Este produto é contraindicado para uso por crianças. Mulheres grávidas 
ou amamentando não devem utilizar este produto. Interações medicamentosas: metronidazol. Posologia: Steaton 100 mg: iniciar com 2 cápsulas, 3 vezes ao dia, e reduzir para 1 cápsula, 3 vezes ao dia, após 4 a 8 semanas, como dose de 
manutenção. Steaton 200 mg: iniciar com 1 cápsula, 3 vezes ao dia, e reduzir para 1 cápsula, 2 vezes ao dia, após 4 a 8 semanas, como dose de manutenção. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.  MS - 
1.0573.0520 STEATON É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. MB 03 - SAP 4984500. Material técnico científico de distribuição exclusiva a profissionais de saúde habilitados à prescrição 
e/ou dispensação de medicamentos. 
Para informações completas, consultar a bula/folheto na íntegra através da Central de Atendimento ao Cliente no site www.ache.com.br ou pelo telefone: 0800 701 69 00.

Contraindicações: este produto é contraindicado para uso por crianças. Mulheres 
grávidas ou amamentando não devem utilizar este produto.  

0000000 - Outubro/2019



A ondansetrona
doAché.4

Vonau8 mg x 10 cpr4
APRESENTAÇÃO

*Qualidade Aché.  **Induzidos por quimioterapia radioterapia e período pós-operatório. 

Qualidade*1,2 

e preço acessível3 

ao tratamento de náuseas
e vômitos**4 

CHEGOU

Contra náuseas e vômitos

930%
PREÇO

MENOR3

A Ondansetrona com o

preço acessível!
3

50,22 71,77

PMC 18%3

51,48 73,56

PMC 20%3

49,62
R$ R$ R$ R$ R$ R$

70,90

PMC 17%3



onda chegou!
Uma nova

MS - 1.0573.0717. Código EDG. “Material técnico científico de distribuição exclusiva
a profissionais de saúde habilitados à prescrição e/ou dispensação de medicamentos.” 

Código: XXXXXXX - Mês/2021

***Quando comparada a dimenidrinato, metoclopramida, dexametasona e granisetrona.

9

Baixa incidência
de efeitos adversos6

Não causa sonolência7

A ondansetrona
foi o tratamento mais
associado*** a
interrupção
dos vômitos8

A ondansetrona é 
eficaz no controle
da náusea aguda5 

CHEGOU

NAUTEX cloridrato de ondansetrona. USO ORAL. Comprimidos revestidos. 8 mg. USO ADULTO (para o controle de náuseas e vômitos pós-operatórios). USO ADULTO E PEDIÁTRICO A PARTIR 
DE 2 ANOS (para o controle de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e radioterapia). Indicações: controle de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e radioterapia, prevenção de 
náuseas e vômitos do período pós-operatório. Contraindicações: pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula. Cuidados e advertências: Há relatos de reações 
de hipersensibilidade em pacientes que já apresentaram esse tipo de reação a outros antagonistas seletivos de receptores 5-HT3. Ondansetrona prolonga o intervalo QT de maneira dose-dependente. Além 
disso, casos pós-comercialização de “Torsades de Pointes” têm sido relatados. Evitar o uso em pacientes com síndrome do QT longo congênito. Deve ser administrado com precaução em pacientes que 
possuem ou podem desenvolver prolongamento do QTc. Essas condições incluem pacientes com distúrbios eletrolíticos, pacientes com a síndrome do QT longo congênito, ou pacientes que tomam outros 
medicamentos que levam ao prolongamento QT ou distúrbios eletrolíticos. Hipocalemia e hipomagnesemia devem ser corrigidas antes da administração. Se o tratamento concomitante com outras drogas 
serotoninérgicas é clinicamente justificado, é recomendada a observação apropriada do paciente. Tendo-se em vista que o produto aumenta o tempo de trânsito no intestino grosso, pacientes com sinais de 
obstrução intestinal subaguda devem ser monitorados após a administração. Gravidez: Categoria de risco na gravidez: B. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem 
orientação médica ou do cirurgião-dentista. Lactação: é excretada no leite de animais. Por esse motivo, recomenda-se que lactantes sob tratamento não amamentem. Interações medicamentosas: 
Deve-se ter cautela quando coadministrado com drogas que prolongam o intervalo QT e/ou causam distúrbios eletrolíticos. Tendo como base os relatos de hipotensão profunda e perda 
de consciência quando administrado com cloridrato de apomorfina, o uso concomitante dessas substâncias é contraindicado. Em pacientes tratados com indutores potentes da CYP3A4, 
como fenitoína, carbamazepina e rifampicina, o clearance oral da ondansetrona foi aumentado e as concentrações plasmáticas reduzidas. Síndrome serotoninérgica (incluindo estado 
mental alterado, instabilidade autonômica e anormalidades neuromusculares) tem sido descrita após o uso concomitante com outros fármacos serotoninérgicos, incluindo inibidores 
seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs) e inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSN). A ondansetrona pode reduzir o efeito analgésico do tramadol. Reações 
adversas: dor de cabeça, sensação de calor ou rubor e constipação. Posologia: Náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e radioterapia: adultos - 8 mg, uma a duas horas antes do tratamento 
quimioterápico ou radioterápico, seguida de 8 mg a cada 12 horas por um máximo de 5 dias. Para quimioterapia altamente emetogênica pode ser administrada uma dose oral única de até 24 mg administrada 
junto com 12 mg de fosfato sódico de dexametasona oral, 1 a 2 horas antes da quimioterapia. Crianças - antes da quimioterapia em uma dose única por via intravenosa na dose de 5 mg/m2 ou 0,15mg/kg. 
A dose oral pode começar doze horas depois e pode continuar por até 5 dias. Náuseas e vômitos pós-operatórios: adultos - 16 mg, uma hora antes da anestesia.  VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS - 
1.0573.0717. Código EDG. “Material técnico científico de distribuição exclusiva a profissionais de saúde habilitados à prescrição e/ou dispensação de medicamentos.” “Para informações completas, consultar 
a bula/folheto na íntegra através da Central de Atendimento ao Cliente no site www.ache.com.br ou pelo telefone: 0800 701 69 00.” MB_01.

CONTRAINDICAÇÕES: PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA A QUALQUER COMPONENTE 
DA FÓRMULA. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: DEVE-SE TER CAUTELA QUANDO COADMINISTRADO 
COM DROGAS QUE PROLONGAM O INTERVALO QT E/OU CAUSAM DISTÚRBIOS ELETROLÍTICOS.

Referências bibliográficas: 1. BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Registro do medicamento NAUTEX. Acesso em: Out. 2019. Disponível em: https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId= 1057307170054 2. BRASIL. ANVISA. Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução - RE nº 1.101, de 9 de abril de 2015. Concede Certificação de Boas Práticas de Fabricação ao Aché. Diário Oficial da União, Brasília, DF, P. 133, 9 abril 2015. 3. Kairos Web Brasil. Disponível em: <http://brasil.kairosweb.com>. 
Acesso em: Novembro/2019 4. Bula do produto Nautex: comprimido. Farmacêutica Responsável: Gabriela Mallmann. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 5. MARTY M. et al. Comparison of the 5-hydroxytryptamine3(serotonin) antagonist ondansetron (GR 38032F) with 
high-dose metoclopramide in the control of cisplatin-induced emesis. N Engl J Med, 32;322(12): 816-21,1990. 6. Febrasgo. Disponível em: https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/SeyrieZ- ZEmeseZnaZGravidezZ-ZwebZ-ZversoZfinal.pdf. Acesso em: Agosto 
2019. 7. Micromedex® Healthcare Series: Ondansetron®. Disponível em: <http://www.micromedexsolutions.com>. Acesso em: Agosto. 2019. 8. CARTER, B. et al. Antiemetic treatment for acute gastroenteritis in children: an updated Cochrane systematic review with 
meta-analysis and mixed treatment comparison in a Bayesian framework. BMJ open, v. 2, n. 4, p. e000622, 2012. 9. Close Up Prescrição. MAT Nov 2019. Relatório Interno. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.







pantoprazol  magnésico



18%
ICMS

COMPRIMIDOS2,3

60

4

81,80R$



TRATAMENTO
COM PREÇO
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EVOLUÇÃO
HOJE.1

PROTEÇÃO
DIA E NOITE.5



Divena pantoprazol magnésico di-hidratado. USO ORAL. Comprimido revestido de liberação retardada 40 mg. USO ADULTO ACIMA DE 18 
ANOS. Indicações: tratamento das esofagites de refluxo moderadas ou graves e dos sintomas de refluxo gastroesofágico e tratamento intermitente de 
sintomas de acordo com a necessidade (on demand). Contraindicações: não deve ser usado em casos de hipersensibilidade conhecida ao pan-
toprazol, benzimidazóis substituídos ou aos demais componentes da fórmula. Cuidados e advertências: Quando prescrito dentro de uma 
terapia combinada, seguir as instruções de uso de cada um dos fármacos. Na presença de qualquer sintoma de alarme (como significativa perda de peso 
não intencional, vômitos recorrentes, disfagia, hematêmese, anemia ou melena) e quando houver suspeita ou presença de úlcera gástrica, deve-se excluir 
a possibilidade de malignidade, já que o tratamento pode aliviar os sintomas e retardar o diagnóstico. Casos os sintomas persistam apesar de tratamento 
adequado, devem-se considerar investigações adicionais. Em terapia de longo prazo, especialmente quando o tratamento exceder 1 ano, os pacientes 
devem ser mantidos sob acompanhamento regular. O tratamento pode levar a um leve aumento do risco de infecções gastrointestinais causadas por bac-
térias como Salmonella, Campylobacter e C. difficile. O tratamento com inibidores da bomba de próton (IBP) pode estar associado a um aumento do risco 
de osteoporose relacionada a fraturas no quadril, pulso ou coluna. Hipomagnesemia tem sido raramente relatada em pacientes tratados com IBP por pelo 
menos três meses (na maioria dos casos, após um ano de terapia). Consequências graves de hipomagnesemia incluem tétano, arritmia e convulsão. Em 
pacientes com insuficiência hepática grave, as enzimas hepáticas devem ser monitoradas regularmente durante o tratamento, particularmente em uso de 
longo prazo. A resposta sintomática ao pantoprazol não exclui a presença de malignidade gástrica. O tratamento diário com qualquer medicamento 
supressor ácido, por períodos prolongados (vários anos) pode levar à má absorção da cianocobalamina (vitamina B12), causada por hipo ou acloridria. A 
deficiência de cianocobalamina deve ser considerada em pacientes com a Síndrome de Zollinger-Ellison e outras patologias hipersecretórias que necessi-
tam de tratamento a longo prazo, em pacientes com reservas corporais reduzidas ou fatores de risco para a absorção reduzida de vitamina B12 (como os 
idosos), em tratamento de longo prazo ou se sintomas clínicos relevantes são observados. Os inibidores da bomba de prótons estão associados em casos 
raros com a ocorrência de lúpus eritematoso cutâneo subagudo. Se ocorrerem lesões, especialmente nas áreas da pele expostas ao sol, e se acompanha-
das de artralgia, o paciente deve procurar orientação médica prontamente e o profissional de saúde deve considerar interromper o uso do produto. Rea-
ções adversas como tontura e distúrbios visuais podem ocorrer. Se afetado, o paciente não deve dirigir nem operar máquinas. Gravidez: Este medica-
mento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Categoria B. Interações medicamentosas: 

Referências bibliográficas: 1. REMES-TROCHE, J. M. et al. E�cacy, Safety, and Tolerability of Pantoprazole Magnesium in the Treatment of Re�ux Symptoms in 
Patients with Gastroesophageal Re�ux Disease (GERD): A Prospective, Multicenter, Post-Marketing Observational Study. Clin Drug Investig, v. 34, n. 83-93, 2014. 
2. BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Registro do medicamento DIVENA. Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamen-
tos/25351388036201540/?nomeProduto=divena. Acesso junho 2020. 3. Bula do produto DIVENA: comprimidos revestidos de liberação retardada 40 mg. 
Farmacêutica Responsável: Gabriela Mallmann. Guarulhos, SP. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 4. Kairos Web Brasil. Disponível em: <http://brasil.kai-
rosweb.com>. Acesso em: Junho 2020. 5. HEIN, J. Comparison of the E�cacy and Safety of Pantoprazole Magnesium  and Pantoprazole Sodium in the Treat-
ment of Gastro-Oesophageal Re�ux Disease A Randomized, Double-Blind, Controlled, Multicentre Trial. Clin Drug Investig, v. 31, n. 9, p. 655-664, 2011.
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EM ATENDIMENTO AS DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO - RDC 96, DE 17/12/2008,
POR FAVOR, NÃO DIVULGAR O MATERIAL RECEBIDO.
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EM ATENDIMENTO AS DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO - RDC 96, DE 17/12/2008,
POR FAVOR, NÃO DIVULGAR O MATERIAL RECEBIDO.

Contraindicações: não deve ser usado em casos de hipersensibilidade conhecida ao pan-
toprazol, benzimidazóis substituídos ou aos demais componentes da fórmula. Interações 
medicamentosas: Pantoprazol pode interferir na absorção de medicamentos cuja biodis-
ponibilidade dependa do pH do suco gástrico, como cetoconazol e itraconazol. Isso se aplica 
também a medicamentos ingeridos pouco tempo após pantoprazol magnésico di-hidratado.

Pantoprazol pode interferir na absorção de medicamentos cuja biodisponibilidade dependa do pH do suco gástrico, como cetoconazol e itraconazol. Isso 
se aplica também a medicamentos ingeridos pouco tempo após pantoprazol magnésico di-hidratado. Não é recomendada com inibidores da protease do 
HIV para os quais a absorção é dependente do pH do ácido intragástrico tais como o atazanavir, nelfinavir; devido a uma redução significativa na sua bio-
disponibilidade. O uso concomitante com alta dose de metotrexato pode elevar e prolongar os níveis séricos de metotrexato e / ou seus metabólitos, levan-
do possivelmente à toxicidade do metotrexato. Pacientes tratados com varfarina ou femprocumona podem precisar ser monitorados para aumento do INR 
e tempo de protrombina. o tratamento diário prolongado com qualquer medicamento bloqueador de ácido (p. ex. mais de três anos) pode levar a má absor-
ção da cianocobalamina (vitamina B12). Em alguns poucos casos isolados detectaram-se alterações no tempo de coagulação durante o uso. Desta forma, 
em pacientes tratados com anticoagulantes cumarínicos, recomenda-se a monitoração do tempo de coagulação após início, o término ou durante o trata-
mento. Níveis de cromogranina A aumentados podem interferir com as investigações de tumores neuroendócrinos. Para evitar essa interferência, o trata-
mento com inibidores das bombas de prótons deve ser interrompido 14 dias antes do doseamento de CgA. A administração concomitante com tacrolimo 
pode aumentar os níveis totais de tacrolimo no sangue, especialmente em pacientes transplantados que são metabolizadores intermediários ou pobres 
da CYP2C19. Os inibidores da CYP2C19, tais como a fluvoxamina, provavelmente aumentam a exposição sistêmica do pantoprazol. Reações adversas: 
Distúrbios do sono, cefaleia, diarreia, náusea/vômito, inchaço e distensão abdominal, dor e desconforto abdominal, boca seca, constipação, aumento nos 
níveis de enzimas hepáticas, tontura, prurido, exantema, erupções cutâneas e erupções, astenia, fadiga e mal estar. Posologia: um comprimido de 40 
mg ao dia, antes, durante ou após o café da manhã. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER 
CONSULTADO. MS - 1.0573.0503. Gabriela Mallmann - CRF-SP nº 30.138. MB 02 – SAP 4605700. “Material técnico científico de distribuição 
exclusiva a profissionais de saúde habilitados à prescrição e/ou dispensação de medicamentos. ” “Para informações completas, consul-
tar a bula/folheto na íntegra através da Central de Atendimento ao Cliente no site www.ache.com.br ou pelo telefone: 0800 701 69 00.”









Suplemento alimentar de lactase em comprimidos mastigáveis. A lactase auxilia a digestão da lactose. Registro do suplemento alimentar: 5.6381.0339.001-7.

* Não deve ser consumido por diabéticos e indivíduos com galactosemia. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
Cód.: 7031764 - Junho/2020

Referências Bibliográficas: 1. BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Registro do medicamento LEVTY. Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/alimentos/. Acesso em: Jun 2020. 2. Folheto do produto LEVTY. Farmacêutico Responsável: 
Marcelo de Oliveira Rufino. Guarulhos, SP. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 3. Relatório Interno. Plano de mídia apresentado pela agência digital do produto LÉVTY. 4. Informações de rotulagem do produto Lévty. Aché Laboratórios Farmacêuticos SA. 5. Relatório 
Interno de preço ao consumidor IQVIA de abril/2020. Preço comparado com as apresentações de 8 comprimidos disponíveis no mercado: LACDAY 10.000FC X.
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A lactase auxilia a
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*apresentação de 8 comprimidos4



ÚNICO
APROVADO

pela ANVISA para
contribuir para a

melhora do desconforto
intestinal de bebês2Pode contribuir para a melhora do

desconforto intestinal de bebês.1

Nova marca: Colidis - registro de titularidade do Aché. Reg. MS nº: 5.6381.0334.001-1.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: APÓS OS 6 (SEIS)
MESES DE IDADE, CONTINUE AMAMENTANDO SEU FILHO
E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS.www.colidis.com.br

Saiba mais em:

5 gotas
1 vez ao dia
independente do
peso e da idade1

Estudos com
mais de 5700
bebês*3

Sem corantes,
sem açúcar,
sem conservantes,
sem lactose e sem
proteína do leite
de vaca.1

Referências bibliográficas: 1. Folheto e informações de rotulagem do produto Colidis. Aché Laboratórios SA. 2. ANVISA. Probióticos. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/3845226/0/An%C3%A1lise+-
das+Linhagens+de+Probi%C3%B3ticos__23042018.pdf/6e37da13-2151-4330-85b0-0f449dbb0e95. Acesso: Setembro 2020. 3. Sumário Biogaia. Abril 2019. Relatório Interno. 4. Kairos Web Brasil. Disponível em: 
<http://brasil.kairosweb.com/index.htm>. Acesso em: Outubro. 2020. 5. CASAS, I.A.; DOBROGOSZ, W.J. Validation of the probiotic concept: Lactobacillus reuteri Confers broadspectrum protection against disease in humans 
and animals. Microbial Ecology in Health and Disease., v.12, n. 4, p. 247-285, 2000. 6. OSTERBERG, L; BLASCHKE, T. Adherence to medication. The New England Journal of Medicine. N Engl J Med, v. 353, p. 487-97, 2005.

* 0-12 meses.
O Lactobacillus reuteri DSM 17938 pode contribuir para a melhora do desconforto intestinal de bebês.1

L. reuteri DSM 17938

Conforto e Tranquilidade

Probiótico
em gotas1,4

Probiótico
isolado
do leite
materno5

Utilizado em mais
de 100 países,
incluindo Europa,
Ásia e América
do Norte3
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domperidona
A ÚNICA
DOMPERIDONA
SUSPENSÃO
EM GOTAS.1

Em atendimento às diretrizes da Resolução-RDC 96, de 17/12/2008,
por favor, não divulgar o material recebido.



EFICÁCIA

PRATICIDADE

VOLUME

PREÇO

BULA



das crianças
apresentaram
resultados bons
ou excelentes
após 4 semanas
de tratamento2*

EFICÁCIA NA
REGURGITAÇÃO
E VÔMITO2

%

* Estudo realizado com 32 crianças
   e comparado ao placebo.



GOTA/KG

3X AO DIA5***

PRATICIDADE3,4

%
menos
volume5,6**

** Quando comparado a suspensão oral.
*** Adultos e crianças com menos de 35 kg.



entre Domped gotas e Domperidona
referência suspensão oral5,6****

(crianças com 40 kg)

**** Medicamento referência: Motilium.

volume que a apresentação
suspensão oral5,6

%

10mL

Suspensão oral

Gotas

2mL
(40 gotas)

vs



1

domperidona
PR

EÇ
O MÁXIMO

R$41,51

ICMS 18%
1



Material técnico científico de distribuição
exclusiva à classe médica.

DOMPED domperidona USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. Suspensão oral 5 mg/ml. Indicações: síndromes dispépticas frequentemente associadas a um retardo de esva-
ziamento gástrico, refluxo gastroesofágico e esofagite: sensação de empachamento epigástrico, saciedade precoce, distensão abdominal e dor abdominal alta; eructação e flatulência; 
náuseas e vômitos; azia e queimação epigástrica com ou sem regurgitação de conteúdo gástrico. Náuseas e vômitos de origem funcional, orgânica, infecciosa ou alimentar ou induzidas 
por radioterapia ou tratamento medicamentoso (anti-inflamatórios, antineoplásicos). Uma indicação específica são as náuseas e vômitos induzidos pelos agonistas dopaminérgicos usados 
no tratamento da doença de Parkinson como a L-dopa e bromocriptina. Contraindicações: pacientes com hipersensibilidade conhecida à domperidona ou a qualquer um dos 
excipientes. Não deve ser utilizado sempre que a estimulação da motilidade gástrica possa ser perigosa, como por exemplo, na presença de hemorragia gastrintesti-
nal, obstrução mecânica ou perfuração. Contraindicado em pacientes com tumor hipofisário secretor de prolactina (prolactinoma) e insuficiência hepática moderada 
ou severa. Cuidados e advertências: a domperidona pode estar associada a um risco aumentado de arritmias ventriculares graves ou morte cardíaca súbita. Este risco aumentado 
pode ser maior em pacientes com mais de 60 anos de idade ou em pacientes tomando doses orais maiores que 30 mg por dia. Portanto, deve ser usado com cautela em pacientes idosos 
e em pacientes apresentando prolongamento conhecido dos intervalos de condução cardíaca (particularmente do intervalo QTc); em pacientes com distúrbios eletrolíticos significativos 
(hipocalemia, hipercalemia e hipomagnesemia); bradicardia ou em pacientes com doenças cardíacas subjacentes, tais como: insuficiência cardíaca congestiva. O tratamento com Domped 
deve ser interrompido se sinais ou sintomas que podem estar associados à arritmia cardíaca ocorrerem. Deve-se ter cautela quando coadministrada com inibidores potentes da CYP3A4 
que não demonstraram causar prolongamento do intervalo QT e com medicamentos que demonstraram causar prolongamento do intervalo QT - os pacientes devem ser monitorados para 
sinais e sintomas de reações adversas cardiovasculares. Antiácidos ou agentes antissecretores não devem ser tomados simultaneamente, uma vez que reduzem a biodisponibilidade oral 
da domperidona. Quando usados concomitantemente, Domped deve ser tomado antes das refeições e os antiácidos ou os agentes antissecretores, após as refeições. Domped contém 
sorbitol e pode ser inadequado para pacientes com intolerância ao sorbitol. Foram observadas tontura e sonolência durante o uso, portanto, os pacientes devem ser aconselhados a não 
dirigir veículos ou operar máquinas, ou se envolverem em outras atividades que necessitam de estado de alerta mental ou coordenação, até que seja estabelecido como Domped afeta 
esses pacientes. OBS: Gravidez e lactação. Gravidez: categoria C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirur-
gião-dentista. Lactação: a quantidade de domperidona que poderia ser ingerida por um lactente através do leite materno é baixa. Não se sabe se isto é nocivo ao recém-nascido. Por 
essa razão, a amamentação não é recomendável às mulheres que estão tomando Domped. Interações medicamentosas: inibidores potentes da CYP3A4, anticolinérgicos. A 
domperidona tem um efeito gastrocinético e pode influenciar na absorção de fármacos administrados concomitantemente por via oral, particularmente aqueles com 
liberação prolongada ou formulações com comprimidos de liberação entérica. É recomendado o uso de Domped antes das refeições. Se for tomado após as refeições, 
a absorção do medicamento será retardada. Reações adversas: cefaleia, diarreia, sonolência, depressão, aumento das mamas e sensibilidade das mamas ao toque. 
Domped (domperidona) é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas”. Posolo-
gia: adultos e adolescentes ≥ 12 anos de idade e com peso ≥ 35 kg, e crianças < 12 anos e com peso ≥ 35 kg: 40 gotas, 3 vezes ao dia, 15 a 30 minutos antes das refeições e, se neces-
sário, 40 gotas ao deitar. Adultos e adolescentes ≥ 12 anos de idade e com peso < 35 kg: 10 gotas para cada 10 quilos de peso corporal (1 gota/kg), administrados 3 vezes ao dia, 15 a 
30 minutos antes das refeições e, se necessário, uma dose ao deitar. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS - 1.0573.0723. “Material técnico científico de distribuição exclusi-
va a profissionais de saúde habilitados à prescrição e/ou dispensação de medicamentos.” “Para informações completas, consultar a bula/folheto na íntegra através 
da Central de Atendimento ao Cliente no site www.ache.com.br ou pelo telefone: 0800 701 69 00.” MB01 - SAP 4272000

Referências bibliográficas: 1. Kairos Web Brasil. Disponível em: <http://brasil.kairosweb.com>. Acesso em: Outubro 2020. 2. CLARA, R. Chronic regurgitation and vomiting treated with domperi-
done (R 33812), a multicenter evaluation. Acta Paediatrica Belgica, v. 32, n. 3, p. 203-207, 1979. 3. SILVA, L.. et al. O cuidado farmacêutico em pediatria. Ver Saúde Criança Adolesc, v. 3 (1), p. 
66-6. 4. EUROPEAN MEDICINES AGENCY. Guideline on pharmaceutical development of medicines for paediatric use. EMA/CHMP/QWP/805880/2012, rev. 2, 2012. 5. Bula do produto Domped: 
gotas. Farmacêutica Responsável: Gabriela Mallmann. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 6. Bula do produto Motilium, Farmacêutico: Marcos R. Pereira. Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda.

Contraindicações: pacientes com hipersensibilidade conhecida à domperi-
dona ou a qualquer um dos excipientes. Não deve ser utilizado sempre que a 
estimulação da motilidade gástrica possa ser perigosa, como por exemplo, na 
presença de hemorragia gastrintestinal, obstrução mecânica ou perfuração. 
Contraindicado em pacientes com tumor hipofisário secretor de prolactina 
(prolactinoma) e insuficiência hepática moderada ou severa. Interações me-
dicamentosas: inibidores potentes da CYP3A4, anticolinérgicos. A domperi-
dona tem um efeito gastrocinético e pode influenciar na absorção de fárma-
cos administrados concomitantemente por via oral, particularmente aqueles 
com liberação prolongada ou formulações com comprimidos de liberação en-
térica. É recomendado o uso de Domped antes das refeições. Se for tomado 
após as refeições, a absorção do medicamento será retardada.
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