
Equisetum arvense L., Equisetaceae

Leia com atenção antes de usar o produto.

FITOTERÁPICO

FORMA FARMACÊUTICA
Cápsula gelatinosa dura.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO
Oral.

APRESENTAÇÃO
Embalagem com 3 blísters contendo 15 cápsulas cada.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO: Cada cápsula contém:
Extrato seco de Equisetum arvense L., Equisetaceae, 
(Cavalinha)  ...................................................... 128mg
Excipiente (Amido de milho) ............... q.s.p. 1 cápsula

CONCENTRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS 
O extrato está padronizado em 2,0 a 2,5% de flavonóides 
totais calculados como isoquercitrosídeo.
Cada cápsula contém 2,56mg de flavonóides totais 
calculados como isoquercitrosídeo.

NOMENCLATURA BOTÂNICA OFICIAL
Equisetum arvense L., Equisetaceae.

PARTE UTILIZADA DA PLANTA
Partes aéreas.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Como este medicamento funciona?
CAVALINHA HERBARIUM apresenta atividade diurética 
suave.

Para que este medicamento é indicado?
Atua como diurético, sendo também um auxiliar no 
tratamento de infecções moderadas do trato urinário, 
como infecções na bexiga e na uretra.

Quando não devo usar este medicamento?
Lactação.
Pacientes que apresentam gastrite, úlcera do estômago ou 
duodeno, disfunções no coração ou nos rins. O uso deste fito-
terápico, bem como de qualquer outra substância com ativida-
de diurética por pessoas que possuem pressão arterial elevada, 
deverá ser realizado somente sob orientação médica.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres 
grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-
dentista.
Embora não existam contra-indicações relativas a faixas 
etárias, recomendamos a utilização do produto para 
pacientes de idade adulta. 
Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-
se descontinuar o uso e consultar o médico.
O uso prolongado da cavalinha pode provocar distúrbios 
nervosos, caracterizados por dor de cabeça, dificuldade 
para urinar e defecar, perda do apetite e dificuldade 
para engolir.
Informe ao médico ou cirurgião-dentista o apareci-
mento de reações indesejáveis.
A cavalinha não deve ser usada juntamente com outros 
diuréticos e estimulantes do sistema nervoso, como pro-
dutos substitutos da nicotina, utilizados no tratamento 
para parar de fumar.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você 
está fazendo uso de algum outro medicamento.

CAVALINHA

Como devo usar este medicamento?
CAVALINHA HERBARIUM é apresentada em cápsulas 
gelatinosas duras, de cor creme, que possuem odor 
característico e praticamente não apresentam sabor.
Ingerir 2 (duas) cápsulas, 2 (duas) vezes ao dia. As 
cápsulas devem ser ingeridas inteiras e com uma 
quantidade suficiente de água para que possam ser 
deglutidas.
Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.
Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo 
os sintomas, procure orientação médica ou de seu 
cirurgião-dentista.
Não use o medicamento com o prazo de validade venci-
do. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Quais os males que este medicamento pode causar?
Foram relatados casos de reações alérgicas, febre, ba-
timentos cardíacos irregulares, fraqueza muscular, falta 
de coordenação dos movimentos, dermatite seborréica 
e perda de peso.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade 
deste medicamento de uma só vez?
A ingestão de altas doses pode provocar diminuição da 
pulsação, diminuição da temperatura corpórea, diarréia 
e efeitos irritativos sobre o sistema urinário.
Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o 
uso e procurar orientação médica.

Onde e como devo guardar este medicamento?
Manter em temperatura ambiente (15 a 30˚C). Proteger 
da luz, do calor e da umidade.
Nestas condições, o medicamento se manterá próprio 
para o consumo, respeitando o prazo de validade 
indicado na embalagem.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance 
das crianças.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Características farmacológicas
CAVALINHA HERBARIUM é constituída pelo extrato seco 
de cavalinha (Equisetum arvense) padronizado em flavo-
nóides totais calculados como isoquercitrosídeo.
Apresenta ação reguladora e adstringente do trato genitouri-
nário, atuando como diurético e auxiliando no tratamento das 
infecções moderadas do trato urinário baixo.

Indicações
Atua como diurético, sendo também um auxiliar no 
tratamento de infecções moderadas do trato urinário 
baixo, como cistite e uretrite.

Contra-indicações
Gravidez e lactação.
Pacientes com disfunções cardíacas e renais.
Gastrite e úlcera gastroduodenal.
O uso deste fitoterápico, bem como de qualquer outra 
substância com atividade diurética por pessoas hiperten-
sas deverá ser realizado somente sob orientação médica, 
visto a possibilidade de alteração da pressão arterial.

Posologia e modo de usar
Ingerir 2 (duas) cápsulas, 2 (duas) vezes ao dia. As cápsulas 
devem ser ingeridas inteiras e com uma quantidade suficiente 
de água para que possam ser deglutidas.

Cuidados de conservação depois de aberto
Manter o medicamento em sua embalagem original, 
protegendo-o da luz, do calor e da umidade.
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Advertências
Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-
se descontinuar o uso e consultar o médico.
O uso prolongado de cavalinha pode provocar distúrbios 
nervosos, caracterizados por cefaléia, tenesmos (dificul-
dade para urinar e defecar), anorexia e disfagia.
De acordo com a categoria de risco de fármacos desti-
nados às mulheres grávidas, este fitoterápico apresenta 
categoria de risco C. Este medicamento não deve ser 
utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica 
ou do cirurgião-dentista.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco
Uso adulto. Não existem recomendações específicas 
para o uso de CAVALINHA HERBARIUM em pacientes 
idosos e outros grupos de risco.

Interações medicamentosas
A cavalinha não deve ser usada juntamente com outros 
diuréticos e com estimulantes do sistema nervoso, como 

produtos substitutos da nicotina usados no tratamento 
para parar de fumar.

Reações adversas
Foram relatados casos de reações alérgicas, febre, batimentos 
cardíacos irregulares, fraqueza muscular, falta de coordenação 
dos movimentos, dermatite seborréica e perda de peso.

Superdosagem
O consumo de altas doses pode provocar diminuição da 
pulsação, hipotermia, diarréia e efeitos irritativos sobre 
o sistema urinário.
Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o 
uso e procurar orientação médica.

Armazenagem
Manter em temperatura ambiente (15 a 30˚C). Proteger 
da luz, do calor e da umidade.

Lote, data de fabricação e validade: vide embalagem.


