
CÁSCARA SAGRADA 380mg
Cáscara Sagrada, extrato seco

Rhamnus purshiana D.C.

usado nestas condições, exceto sob orientação médica. Informe ao 
seu médico se ocorrer gravidez ou se iniciar amamentação durante 
o uso deste medicamento.
Este medicamento é contra-indicado para crianças abaixo de 12 
anos.
Não existem contra-indicações ou precauções especiais específicas MEDICAMENTO FITOTERÁPICO
para pacientes idosos.

APRESENTAÇÃO:
O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE Cápsulas gelatinosas duras com 380mg de extrato seco de Rhamnus 
MEDICAMENTO?purshiana
Este medicamento só deve ser utilizado se nenhum efeito tiver sido Cartucho com 45 cápsulas 
observado por meio de mudança de dieta. Este medicamento não deve 
ser utilizado por mais de uma semana. O uso de laxantes por tempo VIA DE ADMINISTRAÇÃO: ORAL
maior que o recomendado pode causar lentidão intestinal, espasmos e USO ADULTO 
cólicas. A perda de potássio, resultante do uso prolongado da Cáscara 
Sagrada, pode potencializar a toxicidade dos digitálicos e as arritmias, COMPOSIÇÃO:
quando a Cáscara é administrada concomitantemente com as drogas Cada cápsula contém:
antiarrítmicas. A indometacina pode ter seu efeito diminuído quando Extrato seco das cascas de Rhamnus purshiana......................380mg
administrada com a Cáscara Sagrada. Certos constituintes da Cáscara Padronizado em 7,6mg (2,0%) de cascarosídeo A.
Sagrada são excretados pelo rim, podendo apresentar uma coloração 
alaranjada.Nomenclatura botânica oficial: Rhamnus purshiana D.C.
Recomenda-se não associar a outros medicamentos, salvo sob Nomenclatura popular: Cáscara Sagrada
orientação médica. Família: Rhamnaceae
A hipocalemia (resultante do uso abusivo e prolongado) potencializa a Parte da planta utilizada: cascas
ação de glicosídeos cardiotônicos e interage com drogas 
antiarrítmicas. O uso concomitante com outras drogas que induzem a INFORMAÇÕES AO PACIENTE:
hipocalemia, como por exemplo, diuréticos tiazidas e 
adrenocorticóides, pode agravar o desequilíbrio eletrolítico.PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo Este medicamento é destinado ao tratamento de prisão de ventre e/ou 
uso de algum outro medicamento.constipação ocasional.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
ESTE MEDICAMENTO?Este medicamento apresenta um efeito laxante por contato, age 
Conservar o medicamento em sua embalagem original, em aumentando a movimentação intestinal e diminuindo a absorção de 
temperatura ambiente (15ºC a 30ºC) protegendo da umidade.água e eletrólitos, o que facilita a eliminação das fezes. O tempo 
Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, estimado para início da ação deste medicamento é de 6-8 horas após a 
respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.sua administração.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
em sua embalagem original.Este medicamento é contra-indicado em casos de estenosi, atonia, 
CÁSCARA SAGRADA é constituído de cápsulas gelatinosas duras de obstrução intestinal, constipação crônica, abdômen agudo, dor 
coloração opaca contendo pó de coloração castanho.abdominal, processos ulcerosos do trato digestivo, doenças 
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele ainda inflamatórias intestinais agudas (colites, Doença de Chron), esofagite 
esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no por refluxo, transtornos hidroeletrolíticos, íleo paralítico, cólon 
aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.irritável, diverticulite, doença diverticular, apendicite e nefrites. Não 
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.podendo ser utilizado nos estados inflamatórios uterinos, 

menstruação, cistites e quando houver hemorróida. 
COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?Nos casos de insuficiência hepática renal e cardíaca, o seu uso é 
USO ORAL / USO INTERNOcontra-indicado.
Ingerir 3 cápsulas ao deitar-se.A Cáscara Sagrada, assim como todos os laxantes de contato, não deve 
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este ser usada por períodos superiores a uma semana.
medicamento procure orientação do farmacêutico. Não Não há dados disponíveis acerca do uso de Cáscara Sagrada 
desaparecendo os sintomas procure orientação de seu médico ou durante a gravidez e lactação. Este medicamento não deve ser 



cirurgião dentista. DIZERES LEGAIS:
Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. M.S.: 1.2009.0005

Responsável técnica: Dra. Milena C. G. Zanini
O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE  CRF SP: 24.732
USAR ESTE MEDICAMENTO?
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, BIONATUS LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA.
retome a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação. Av. Domingos Falavina, 1041 – Jardim Mugnaini
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu São José do Rio Preto - SP
médico, ou cirurgião-dentista. CEP 15045-395 - CNPJ 68.032.192/0001-51

Indústria Brasileira
QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME www.bionatus.com.br - SAC: 0800 171100
CAUSAR?
Durante o tratamento com este medicamento podem ocorrer dores e Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os 
espasmos abdominais por irritação do cólon. sintomas procure orientação médica.
Em raros casos, pode levar a arritmias cardíacas, nefropatias, inchaço e 

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 06/12/2010.diminuição óssea acelerada. Certos constituintes da Rhamnus 
purshiana são excretados pelo rim, podendo apresentar uma coloração 
alaranjada. O uso crônico pode causar pigmentação do cólon 
(Pseudomelanosis coli) que é reversível com a descontinuação da 
droga.
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o 
aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. 
Informe também à empresa através do seu serviço de 
atendimento.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE 
MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO? 
Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação 
médica de imediato.
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure 
rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do 
medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você 
precisar de mais orientações.
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