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FOLHETO INFORMATIVO 
 

Supositórios de Glicerina Adulto, 2000 mg 
Glicerina 

 
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente. 
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar os 
Supositórios de Glicerina Adulto com precaução para obter os devidos resultados. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico. 
- Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde após 8 dias, consulte o seu 
médico. 
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não 
mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
 
Neste folheto: 
1. O que é Supositórios de Glicerina Adulto e para que é utilizado 
2. Antes de utilizar Supositórios de Glicerina Adulto 
3. Como utilizar Supositórios de Glicerina Adulto 
4. Efeitos secundários possíveis 
5. Como conservar Supositórios de Glicerina Adulto 
6. Outras informações 
 
 
1. O QUE É SUPOSITÓRIOS DE GLICERINA ADULTO E PARA QUE É UTILIZADO 
 
 
 
Este medicamento pertence ao grupo farmacoterapêutico dos laxantes de contacto. 
 
A sua utilização está indicada na obstipação (prisão de ventre). 
 
 
2. ANTES DE UTILIZAR SUPOSITÓRIOS DE GLICERINA ADULTO 
 
As alterações dos hábitos intestinais que persistem mais do que duas semanas, devem ser 
avaliadas por um médico antes da utilização de laxantes. Se ocorrer hemorragia rectal ou 
ausência de dejecção após a utilização do laxante deverá consultar o médico. 
 
Não utilize os Supositórios de Glicerina Adulto: 
- se tem alergia (hipersensibilidade) à glicerina ou a qualquer outro componente dos 
Supositórios de Glicerina Adulto. 
- em caso de náuseas, vómitos e de dor abdominal. 
 
 
 
Utilizar os Supositórios de Glicerina Adulto com outros medicamentos 
Não se conhecem interações, no entanto, informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a 
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tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos 
sem receita médica. 
 
 
Gravidez e aleitamento 
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
Não aplicável. 
 
 
3. COMO UTILIZAR OS SUPOSITÓRIOS DE GLICERINA ADULTO 
 
 
Via Rectal. 
Neste grupo etário (a partir dos 12 anos) a posologia é de 1 a 2 Supositórios de Glicerina Adulto 
por dia. 
 
Não utilize os Supositórios de Glicerina Adulto mais de cinco a sete dias consecutivos. 
 
Em caso de ingestão acidental de supositório de glicerina aconselha-se que seja provocada a 
emese e/ ou lavagem gástrica, considerando também o tratamento sintomático uma vez que a 
ingestão de glicerina provoca cefaleias, distúrbios ao nível do estômago e diarreia. 
 
Se utilizar mais Supositórios de Glicerina Adulto do que deveria 
Não foram observados casos de sobredosagem. 
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou 
farmacêutico. 
 
 
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS  
 
Como os demais medicamentos, os Supositórios de Glicerina Adulto podem causar efeitos 
secundários em algumas pessoas. 
 
Foram descritos alguns sinais e sintomas, que regridem com a suspensão da utilização, 
nomeadamente, desconforto rectal, irritação, sensação de queimadura, cólica e tenesmo. 
 
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não 
mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
 
5. COMO CONSERVAR OS SUPOSITÓRIOS DE GLICERINA ADULTO 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Não utilize os Supositórios de Glicerina Adulto após o prazo de validade impresso na 
embalagem exterior.  
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Não conservar acima de 25ºC. 
 
 
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao 
seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão 
ajudar a proteger o ambiente. 
 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Qual a composição de Supositórios de Glicerina Adulto 
 
- A substância activa é a glicerina. 
- Os outros componentes são a gelatina e a água purificada. 
 
Qual o aspecto de Supositórios de Glicerina Adulto e conteúdo da embalagem 
Os Supositórios de Glicerina Adulto apresentam-se em embalagens de 12 unidades 
acondiconados em fita termossoldada.  
 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante 
 
Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A.  
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, lotes 15 
3450-232 Mortágua 
Portugal 
Tel: + 351 231 920 250 | Fax: + 351 231 921 055 
E-mail: basi@basi.pt 
 
Fabricantes 
 
Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A.  
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, lotes 8, 15 e 16 
3450-232 Mortágua 
Portugal 
 
Lamp San Prospero SPA 
Via Della Pace, 25/A 
41030 - San Prospero (MO) 
Itália 
 
Labialfarma – Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A. 
Felgueira, Sobral Mortágua, 
3450-336, 
Portugal 
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