
- FOLHETO INFORMATIVO - 
 

VERRUFILM 
Solução cutânea 

 

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente e conserve-o, pois 
pode ter necessidade de o ler novamente. 

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica e destina-se ao tratamento de situações 
que podem ser tratadas sem a ajuda do médico. No entanto é necessário utilizar o medicamento com 
precaução para obter os devidos resultados. 

Caso precise de esclarecimentos ou conselhos adicionais solicite-os ao farmacêutico. 

Em caso de agravamento ou não melhoria após o tempo de tratamento aconselhado, consulte o seu 
médico. 
 
 
O QUE É VERRUFILM ? 

VERRUFILM é uma solução cutânea, que contém como substância activa, 16,7% de ácido 
salicílico, em excipiente apropriado (ácido láctico e colódio flexível metilado). Dadas as 
propriedades fortemente descamativas do tecido epidérmico inerentes ao ácido salicílico 
VERRUFILM pertence ao grupo de medicamentos tópicos utilizados como queratolíticos e 
antipapilomatosos (Grupo XIV-4-c). 
 
Este medicamento possui a vantagem de proporcionar um tratamento não doloroso, ser de fácil 
aplicação e por isso poder ser efectuado pelo próprio doente. 
 
VERRUFILM apresenta-se em frascos de 10 ml de solução cutânea, com aplicador. 
 
 
RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO DE VERRUFILM 
 
MEDINFAR CONSUMER HEALTH – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA. 
Rua Henrique Paiva Couceiro, Nº 27 
Venda Nova, 2700-451 Amadora 
 
 
EM QUE SITUAÇÕES DEVO UTILIZAR VERRUFILM ? 

VERRUFILM está indicado em todos os tipo de verrugas (vulgarmente conhecidas por “cravos”), 
tais como verrugas vulgares, verrugas planas, verrugas juvenis e verrugas plantares (“papilomas”) e 
também em calos e calosidades da pele. 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO: 
 

• Quando e onde é que nunca deverei utilizar VERRUFILM ? 
- se apresentar hipersensibilidade (alergia) às substâncias activas ou aos ingredientes 

não activos do medicamento (ácido láctico e colódio flexível metilado); 



- se for diabético ou possuir distúrbios circulatórios; 
- em crianças com menos de 2 anos de idade; 
- em verrugas da face, verrugas com pêlos ou da região ano-genital; 
- em manchas de pele ou sinais congénitos. 

 
• Que precauções devo tomar ao aplicar VERRUFILM ? 

-  deve evitar o contacto com a pele sã que circunda a verruga; se tal acontecer e surgir 
irritação, deve interromper a aplicação do medicamento e consultar o médico; 

-  deve evitar o contacto com os olhos e membranas mucosas; no caso de tal acontecer, 
lavar abundantemente a zona com água, retirar o colódio precipitado e voltar a lavar 
abundantemente com água durante 15 minutos; 

- deve evitar o contacto do produto com roupa, plásticos, madeira, metais e outros 
materiais, pois podem ficar danificados; 

- deve ainda utilizar uma toalha individual, pois as verrugas são contagiosas. 
 

Atenção: o produto é INFLAMÁVEL, por isso a aplicação deverá ser efectuada longe 
de fontes de calor. Após cada aplicação o frasco deve ser bem rolhado, e 
ser guardado em local fresco longe de qualquer chama ou fonte de calor. 

 
• Posso aplicar VERRUFILM em caso de gravidez ou aleitamento ? 

Como com qualquer medicamento, em caso de gravidez ou aleitamento, deve consultar o 
seu médico antes de aplicar VERRUFILM. 
 

 
• Posso conduzir e utilizar máquinas enquanto estiver a fazer o tratamento com 

VERRUFILM ? 
A aplicação tópica desta solução não tem qualquer influência na capacidade de condução de 
veículos ou utilização de máquinas. 

 
• Posso tomar outros medicamentos enquanto estiver a fazer o tratamento com 

VERRUFILM ? 
Não se conhecem até ao momento quaisquer interacções entre a aplicação tópica de 
VERRUFILM e a administração de outros medicamentos. 

 
 
COMO DEVEREI APLICAR VERRUFILM ? 
 
VERRUFILM destina-se exclusivamente a USO EXTERNO. 
 
O frasco possui acoplada à tampa, um aplicador que permite, por um lado, originar pequenas gotas 
e por outro uma aplicação extremamente fácil e precisa. 
 
Antes da aplicação de VERRUFILM, deve imergir a área afectada em água quente durante cerca 
de 5 minutos e limpar com uma toalha. 
 

- Aplique VERRUFILM exclusivamente no centro da área afectada 
tendo cuidado para que o produto não entre em contacto com a pele sã 
circundante (se necessário, poderá aplicar um pouco de creme gordo na 



pele à volta da zona a tratar, protegendo-a assim de um eventual 
contacto com o produto); 

- Deve rejeitar a 1ª e eventualmente a 2ª gota devido a, em geral,  
 possuírem maiores dimensões; 

- Aplique 1 ou 2 gotas na zona afectada e deixe secar ao ar durante alguns 
minutos, até formar uma capa flexível. 

 
- Seguidamente, cubra a área tratada com adesivo de rolo e deixe actuar 

durante 24 horas, evitando o contacto com água. 
 

 
 

- Passadas 24 horas, retire o adesivo, lave com água quente de modo a 
remover a película de VERRUFILM, e em seguida, raspe 
cuidadosamente a zona tratada com um abrasivo próprio para a pele 
(pedra-pomes ou lima de pele). 

 
 
Repita o tratamento todos os dias até obter o desaparecimento completo da verruga ou calo, o que 
no caso das verrugas, poderá levar um período de tempo relativamente longo (6 a 12 semanas). No 
entanto, se a pele ficar irritada, suspender a aplicação dois ou três dias, até a inflamação 
desaparecer. 
 
Atenção: VERRUFILM aplicado em doses superiores às aconselhadas, em zonas extensas ou por 
períodos muito prolongados pode provocar fenómenos de irritação, acompanhados, por vezes, de 
sensação de queimadura e formação de crosta. Neste caso deve suspender imediatamente a 
aplicação do medicamento e consultar o médico. 
 
 
QUE EFEITOS INDESEJÁVEIS PODERÃO OCORRER DURANTE O TRATAMENTO COM VERRUFILM, 
MESMO SE APLICADO COMO INDICADO ? 
 
Este medicamento é geralmente bem tolerado. No entanto, tal como todos os medicamentos, 
VERRUFILM pode ter efeitos indesejáveis. Podem ocorrer fenómenos de irritação, 
acompanhados, por vezes, de sensação de queimadura e formação de crosta. Nestes casos deve 
suspender-se a aplicação do medicamento e consultar o médico. 

Caso surjam estes ou outros efeitos indesejáveis não mencionados neste folheto, informe o seu 

médico ou farmacêutico. 

 

COMO DEVO GUARDAR VERRUFILM? 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Mantenha o recipiente bem fechado, longe de qualquer chama ou fonte de calor. 
 
Conserve este medicamento a temperatura não superior a 25ºC. 
 



Não utilize VERRUFILM após a data inscrita no rótulo do frasco e/ou embalagem exterior. 
 
 
Este folheto foi revisto pela última vez em: 04/2011 
 
 


