
DECIFRANDO BULA DE REMÉDIO

É comum um leitor assíduo alegar que lê até bula 
de remédio, mas como quase ninguém é leitor assíduo, 
quem é que lê bula de remédio antes de fazer uso do 
medicamento? Muito pouca gente. 

Além disso, ou seja, de não Ler a bula, comete-se o 
erro gravíssimo de ingerir o medicamento a partir do 
achismo... Alguém acha  que tal medicamento que lhe fez 
bem também o fará a outros e toma a iniciativa de 
aconselhar e induzir a que consumam o mesmo remédio. 
Quem é que nunca tomou algum medicamento a partir 
de um conselho? Quem é que nunca tomou - sem saber o 
que era – apenas por que lhe enfiaram por guela a baixo?

Outro fator que contribui para o mal uso de 

medicamentos é a falta de conhecimento técnico com 

relação a ingredientes e compostos químicos usados na 

farmacologia. A questão é muito séria. É tão básico na 

vida das pessoas o consumo de remédios, chás, terapias e 

afins que se houvesse uma matéria nas escolas públicas e 
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particulares voltadas para isso seria bem vista e prestaria 

utilidade pública muito valiosa. Que me perdoe Paulo 

Freire, mas, saúde deveria ser disciplina escolar 

obrigatória.

Vamos ao que interessa e sigamos com a proposta 

de tentar decifrar bula de remédio. No caso, tomemos 

para exemplo um remédio muito comum e do qual 

fazemos uso indiscriminado por que sequer necessita de 

receita médica para ser vendido. 

Bula de Ibuprofeno

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS USO ORAL 

COMPOSIÇÃO 

Cada comprimido revestido contém: 

ibuprofeno…………………………………………………………………………………………….200 mg 

excipientes* q.s.p…………………………………………………………………………………..1 com. rev. 

*álcool polivinílico + dióxido de titânio + macrogol + talco, celulose + lactose, amidoglicolato de sódio, 

estearato de magnésio, povidona, amido, água purificada.
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Já começamos mal com a primeira exigência que 

indica o consumo apenas por pessoas acima de 12 anos. E 

faltou aquela frase extremamente necessária onde diz 

que medicamentos somente devem ser tomados após 

prescrição médica.

Primeiro ingrediente = Ibuprofeno. Mas o que é 

Ibuprofeno?
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Segundo a Wikipédia: “Ibuprofeno, nome que deriva 

das iniciais do ácido isobutilpropanoicofenólico 

(isobutilfenilpropanóico), é um fármaco do grupo dos 

anti inflamatórios não esteróides (AINE) utilizado para 

o tratamento da dor, febre e inflamação. Pode ser 

utilizado para o alívio sintomático de enxaquecas, 

moléstias da menstruação, dor dentária, dores do parto, 

dor muscular, febre e dor pós-cirúrgica; e para quadros 

inflamatórios como os que se apresentam em artrites, 

artrite reumatóide e artrite gotosa. Cerca de 60% das 

pessoas melhoram com a administração de qualquer 

AINE, e se a primeira medicação não funcionar, 

recomenda-se que seja tentado outro AINE...” 

Então, está tudo bem, agora sabemos que  

Ibuprofeno é um ácido e que é anti inflamatório.

Mas, o que é que tem no remédio além desse 

ácido?

excipientes* q.s.p……………………………………………….........………….............………..1 com. rev. 

*álcool polivinílico + dióxido de titânio + macrogol + talco, celulose + lactose, amidoglicolato de sódio, 

estearato de magnésio, povidona, amido, água purificada.

Q.S.P. - Quantidade Suficiente Para. Conhecido 

popularmente como:  Qualquer Substância Participante.

Álcool polivinílico – Polímero Sintético 

comumente utilizado em colírios e como lubrificante 

para lentes de contato.

Dióxido de Titânio – Corante branco produzido a 

partir da oxidação do mineral titânio (TI 22 na tabela 

periódica).
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Segundo a Wikipédia: “O dióxido de titânio, 

também conhecido como o titânio (IV) ou óxido de 

titânio, é o óxido natural de titânio, com a fórmula 

química TiO2. Tem uma vasta gama de aplicações, desde 

tintas para pintura até protetores solares e corante 

alimentar. Quando usado como pigmento, é chamado de 

titânio branco, pigmento branco 6 ou CI 77891. Quando 

usado como corante de alimentos, tem o número E E171.” 

Macrogol – Base cremosa usada para fabricação 

de pomadas, ou seja, espessante. 

Talco – O mesmo talco mineral que é usado em 

assaduras e para espessante em resinas sintéticas. A 

chamada “massa plástica” automotiva é uma mistura de 

talco e resina de poliéster.

Celulose – Fibra de vegetais. O mesmo material 

usado para fazer papéis, chapas de duratex, chapas de 

mdf , salsicha e lingüiça calabresa.

Lactose – Aquele derivado do leite ao qual algumas 

pessoas têm intolerância.

Amidoglicolato de sódio – Controla o tempo 

necessário para que o remédio seja digerido mais 

lentamente e que o princípio ativo seja distribuído pelo 

organismo pelo período de horas. 

Estearato de magnésio – Utilizado como 

lubrificante e principal responsável por retardar a 

dissolução do medicamento.

Povidona – Umectante e Lubrificante. Mantém a 

umidade constante impedindo o ressecamento precoce e 

acelerado das drágeas.

Amido – Derivado do milho e demais grãos 
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alimentícios, batatas e tubérculos. Ingrediente do 

mingau. É o carboidrato mais importante na alimentação 

humana.

Água purificada – É produzida através do 

processo de osmose reversa, onde o líquido é 

pressurizado contra uma membrana que filtra e elimina 

todos os resíduos sólidos e agentes biológicos deixando 

passar apenas o H2O.

 

Comprimidos
Todos esses ingredientes citados são prensados 

(comprimidos) em máquinas industriais para gerarem os 

comprimidos que consumimos. O processo de 

prensagem é usado para a produção de todos os 

comprimidos mudando apenas os formatos e os 

ingredientes.

Pode causar estranheza,  mas todos os 

ingredientes excetuando o princípio ativo, são 

comestíveis e os principais não passam de alimentos 

consumidos diariamente. 

O que vale mesmo é o princípio ativo, este é que é o 

remédio e a quantidade ingerida é que determina a 

eficácia do tratamento, por isso é essencial que haja 

sempre acompanhamento médico e farmacológico. 

Ler a bula dos remédios é imprescindível. 

São comuns os casos em que os próprios médicos 

receitam remédios errados e os pacientes, por confiança 

e comodidade não conferem na bula as prescrições e 

contra indicações dos medicamentos. 
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