CATARINENSE

Catuama

®

Cápsulas:
Cada cápsula de 310mg contém:
Ext. seco de Guaraná .............................. 125,0mg [a]
Ext. seco de Catuaba ................................. 87,5mg [b]
Ext. seco de Muirapuama .......................... 87,5mg [c]
Ext. seco de Gengibre ............................... 10,0mg [d]
Excipientes: dióxido de silício coloidal.

Trichilia catigua A. Juss.
e Associações

[a]
[b]
[c]
[d]

Medicamento Fitoterápico

Solução oral - Contém 500ml
Cápsulas - Contém 30 cápsulas

Nomenclatura e parte da planta utilizada:
Catuaba
Trichilia catigua A. Juss. - Meliaceae - casca
Guaraná
Paullinia cupana H.B.K. - Sapindaceae - semente
Muirapuama
Ptychopetalum olacoides Bentham - Olacaceae - raiz
Gengibre
Zingiber officinale Roscoe - Zingiberaceae - rizoma
Forma farmacêutica e apresentação:
Solução oral - frasco plástico transparente âmbar x 500ml
Cápsulas gelatinosas duras - cartucho com 2 blisters x 15
unidades
VIA ORAL
USO ADULTO
Composição:
Solução oral:
Cada 25ml contém:
Ext. Fl. de Guaraná .................................. 1,250ml [a]
Ext. Fl. de Catuaba ................................... 0,875ml [b]
Ext. Fl. de Muirapuama ............................ 0,875ml [c]
Alcoolatura de Gengibre ............................ 0,200ml [d]
Excipientes: açúcar, metilparabeno, caramelo, vanilina e
água purificada.
[a]
[b]
[c]
[d]

equivalente a 40mg de cafeína (marcador)
equivalente a 74mcg de beta-sitosterol (marcador)
equivalente a 104mcg de lupeol (marcador)
equivalente a 120mcg de gingerol e gingerdionas
(marcadores)

equivalente a 20mg de cafeína (marcador)
equivalente a 37mcg de beta-sitosterol (marcador)
equivalente a 52mcg de lupeol (marcador)
equivalente a 60mcg de gingerol e gingerdionas
(marcadores)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:
Ação do medicamento
Catuama® é um medicamento fitoterápico composto por
plantas com reconhecidas propriedades estimulantes do
sistema nervoso central, cardiotônicas e vasodilatadores.
Dos componentes catuaba - Trichilia catigua A.Juss.,
guaraná - Paullinia cupana H.B.K. e muirapuama Ptychopetalum olacoides Bentham, obtém-se efeitos
estimulantes do sistema nervoso que combatem as estafas
físicas e mentais. Do gengibre - Zingiber officinale Roscoe,
além de propriedades estimulantes, obtém-se também o
aumento da contração muscular que favorece a ação
cardiotônica do produto. A sinergia dos componentes dessa
fórmula foi testada em estudos em animais e humanos,
comprovando as atividades estimulante do sistema
nervoso central e cardiotônica do produto Catuama®.
O tempo médio de início da ação do medicamento vai
depender das condições de cada organismo.
Indicações do medicamento
Catuama® é indicado como medicação estimulante no
tratamento das estafas mentais e físicas (astenia).
Riscos do medicamento
O Catuama® não deve ser usado por pacientes com
hipersensibilidade conhecida aos componentes da
fórmula. Não se recomenda a administração do Catuama®
à noite por seu efeito estimulante que pode causar
dificuldades para adormecer.
Não recomendamos o uso de Catuama® durante a gravidez
e lactação.

Interações medicamentosas
Pacientes usando outros medicamentos contendo
xantinas, devem ser avisados que a associação desses
medicamentos com Catuama® pode potencializar seu efeito
estimulante.
Este medicamento não deve ser utilizado por via de administração não recomendada.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres
grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista
[Categoria C].
Este medicamento é contra-indicado na faixa etária
menor de 12 anos.
Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se
você está fazendo uso de algum outro medicamento.
Modo de uso
O Catuama® solução oral apresenta-se como um líquido
móvel, translúcido, de cor castanho avermelhado e com
odor aromático característico. Seu sabor é doce,
agradável, com final levemente amargo.
O Catuama® cápsulas apresenta-se em cápsulas
gelatinosas dura de coloração vinho, contendo um pó
granulado fino e homogêneo, de cor castanho avermelhado
e com odor característico.
A posologia do Catuama® solução oral foi estabelecida
em 25ml, 2 vezes ao dia, antes das refeições (dosador
incluído).
A posologia do Catuama® cápsulas foi estabelecida em 1
a 2 cápsulas, 2 vezes ao dia, antes das refeições.
A solução oral e a cápsula devem ser ingeridas por via
oral.
Para a apresentação solução oral:
Atenção diabéticos: contém açúcar.
A eficácia deste medicamento depende da
capacidade funcional do paciente.
Siga corretamente o modo de usar. Não
desaperecendo os sintomas, procure orientação
médica ou de seu cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com o prazo de validade
vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.
Para consulta do prazo de validade: vide cartucho.
Este medicamento não pode ser partido ou
mastigado.
Reações adversas
Catuama® é bem tolerado e nas doses terapêuticas
descritas na posologia, estudos clínicos demonstraram
que o Catuama® não causou nenhum efeito tóxico notável.
Conduta em caso de superdosagem
A administração de altas doses pode levar a vômito, dor
de cabeça, falta de sono e diarréia.
Se ocorrer ingestão acidental do produto em doses excessivas, deve-se procurar orientação médica e deve ser
considerado o esvaziamento gástrico logo após o acidente.
Cuidados de conservação e uso
Catuama® deve ser guardado em sua embalagem original,
à temperatura ambiente [15ºC a 30ºC].
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE:
Estudos experimentais farmacológicos confirmaram as
indicações do produto Catuama®. A análise farmacológica
pré-clínica revelou que o produto Catuama®, atuando no
sistema nervoso central, aumentou a movimentação
espontânea dos animais, bem como a latência do sono
barbitúrico, sem interferir na coordenação motora dos
mesmos. Nos testes realizados in vitro, o produto Catuama®
causou um efeito vasodilatador dependente da integridade
do endotélio vascular e também da liberação de óxido
nítrico. O produto Catuama® tem efeito positivo sobre o
inotropismo e o cronotropismo cardíacos. Em outro estudo
realizado com o produto Catuama®, os resultados
demonstraram que a sua ação vasorelaxante parece ser
devida aos princípios ativos presentes principalmente no
guaraná e na catuaba. Esses resultados contribuem para
explicar os efeitos benéficos do produto Catuama® no
tratamento dos distúrbios cardiovasculares (efeito
cardiotônico).

Resultados de eficâcia:
Até o momento não foram encontrados dados de percentagem de cura ou prevenção do produto no uso como
medicação estimulante no tratamento das estafas mentais
e físicas.
Indicações
Catuama® é indicado como medicação estimulante no
tratamento das estafas mentais e físicas (astenia).
Contra-indicações
O Catuama® não deve ser usado por pacientes com
hipersensibilidade conhecida aos componentes da
fórmula. Não se recomenda a administração do Catuama®
à noite por seu efeito estimulante que pode aumentar a
latência do sono.
Não recomendamos o uso de Catuama® durante a gravidez
e lactação.
Modo de usar e cuidados de conservação depois
de aberto
A solução oral e a cápsula devem ser ingeridas por via
oral.
Catuama® deve ser guardado em sua embalagem original,
à temperatura ambiente [15ºC a 30ºC].
Posologia
A posologia do Catuama® solução oral foi estabelecida
em 25ml, 2 vezes ao dia, antes das refeições (dosador
incluído).

Este medicamento não poder ser partido ou
mastigado.
Uso em pacientes idosos, crianças e outros grupos de risco
Catuama® é bem tolerado e não apresenta efeitos colaterais
relevantes, inclusive quando administrado para idosos.
Não deve ser utilizado durante a gravidez, lactação e para
pacientes com hipersensibilidade à droga ou a seus
componentes.
Interações medicamentosas
Pacientes usando outros medicamentos contendo
xantinas, devem ser avisados que a associação desses
medicamentos com Catuama® pode potencializar seu efeito
estimulante.
Reações adversas
Catuama® é bem tolerado e nas doses terapêuticas
descritas na posologia, estudos clínicos demonstraram
que o Catuama® não causou nenhum efeito tóxico notável.
Superdose
Se ocorrer ingestão acidental do produto em doses excessivas, deve-se procurar orientação médica e deve ser
considerado o esvaziamento gástrico logo após o acidente.
Armazenagem
Catuama® deve ser guardado em sua embalagem original,
à temperatura ambiente [15ºC a 30ºC].

A posologia do Catuama® cápsulas foi estabelecida em 1
a 2 cápsulas, 2 vezes ao dia, antes das refeições.
Advertências
Não recomendamos o uso de Catuama® durante a gravidez
e lactação.
Não se recomenda o uso do Catuama® solução oral por
diabéticos devido a presença de açúcar na sua formulação.
A eficácia deste medicamento depende da
capacidade funcional do paciente.
Categoria C: Este medicamento não deve ser utilizado por
mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Este medicamento só deve ser utilizado por via oral.

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.
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