TRATAMENTO SINTOMÁTICO DA DIARREIA AGUDA1
REPÕE A FLORA INTESTINAL E MELHORA A DIGESTÃO2
LIMITA A INFLAMAÇÃO E INFEÇÃO DO TRATO GASTROINTESTINAL2

1-3 vezes por dia1
Adultos e crianças
a partir dos 6 anos1

Recomendado pela
Organização Mundial
de Gastroenterologia3
1. Resumo das características do Medicamento Prolif® 250 mg cápsulas, junho 2018. 2. Mantegazza C. , Molinari P. , D’Auria E., et al.
Probiotics and antibiotic-associated diarrhea in children: A review and new eviden-ce on Lactobacillus rhamnosus GG during and after
antibiotic treatment. Pharmacological Research. 2018; 128: 63–72. 3. Guarner F, Sander ME, Eliakim R, et. al.,Probióticos e prebióticos. Diretrizes da Organização Mundial de Gastroenterologia. Fevereiro 2017. Disponível em: http://www.worldgastroenterology.
org/UserFiles/file/guidelines/probiotics-and-prebiotics-portuguese-2017.pdf Consultado em 27 de Maio de 2019.
Prolif® 250 mg cápsulas contém 250 mg de liofilizado com Saccharomyces boulardii e está indicado em adultos e crianças com mais
de 6 anos para tratamento dos sintomas de diarreia aguda e prevenção da diarreia associada à toma de antibióticos. Está contraindicado
em doentes com alergia a leveduras, a Saccharomyces boulardii ou a qualquer outro componente, em doentes com cateter venoso
central, imunocomprometidos ou com doença grave devido a um risco de fungemia, ou que estejam internados. É necessária precaução
se a diarreia durar mais do que 2 dias, se aparecer sangue nas fezes, se tiver febre, se sentir sede exagerada, secura da língua ou se tiver
o sistema imunitário enfraquecido. Este medicamento contém lactose. Medicamento não sujeito a receita médica. Leia atentamente
o folheto informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico.
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Qual o destino
da sua viagem?

SEGURANÇA ALIMENTAR EM VIAGENS

O que é seguro

O que deve evitar

Água, refrigerantes ou bebidas
desportivas engarrafadas e seladas
(bebidas gaseificadas são mais seguras)
Laticínios pasteurizados
como leite em pacotes
selados
Alimentos secos,
como pão ou
bolachas

Carnes
bem passadas
Alimentos
cozinhados
e servidos
quentes

Ovos bem
cozidos
Café ou chá
quentes
Alimentos em
embalagens seladas
de fábrica

Frutas descascadas e lavadas em
água limpa. Vegetais cozinhados.
Adaptado de: Food and Water Safety, Travelers’ Health. Centers for Disease Control
and Prevention. July 2018. Disponível em: https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/
food-water-safety Consultado em 30 de janeiro 2020.

Água ou gelo
não filtrados
Granizados ou
gelados de água
Bebidas de
máquinas
de pressão

Laticínios não
pasteurizados

Alimentos
servidos à
temperatura
ambiente

Frutas e vegetais não
descascados e não lavados

Carnes exóticas
(macaco, morcego
e outros)
Ovos mal
cozidos
ou crus

Carnes ou peixes
mal passados
ou crus
Saladas

