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Eucalyptus globulus Labill.; Eucalyptus polybractea R.T. Baker e/ou Eucalyptus 

smithii R.T. Baker 
 

NOMENCLATURA POPULAR 

 

Eucalipto. 

 

 

CÁPSULA COM DERIVADO 

 

Fórmula (WHO, 2004; EMA, 2014) 

 

Componentes Quantidade 

Óleo volátil de folha e ramo terminal 100 a 200 mg 

Excipiente q.s.p. uma cápsula 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO 

 

O óleo volátil deve ser extraído das folhas ou ramos terminais frescos, conforme método 

Determinação de óleos voláteis em drogas vegetais disponível na Farmacopeia Brasileira ou, em sua 

ausência, nas farmacopeias oficiais. 

 

 

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 

 

A embalagem deve garantir proteção do fitoterápico contra contaminações, efeitos da luz e umidade 

e apresentar lacre ou selo de segurança que garanta a inviolabilidade do produto. É recomendável que 

em cada frasco contendo cápsulas seja adicionado um sachê ou cápsula com dessecante (ex. sílica 

gel) e um chumaço de algodão hidrófobo por cima das cápsulas, de modo a preencher o espaço vazio 

entre as cápsulas e a tampa do pote. 
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ADVERTÊNCIAS 

 

Uso adulto. 

Uso contraindicado para pessoas que apresentam hipersensibilidade aos componentes da formulação, 

ao óleo de eucalipto ou ao 1,8-cineol (EMA, 2014). Crianças com menos de 30 meses podem 

apresentar laringoespasmo devido à presença de 1,8-cineol no medicamento (EMA, 2014). O uso é 

contraindicado durante a gestação, lactação e para crianças menores de 12 anos, devido à falta de 

dados adequados que comprovem a segurança nessas situações. Uso contraindicado a crianças com 

histórico de convulsões relacionadas a febre ou não (EMA, 2014). Em caso de dispneia, febre ou 

tosse com a presença de secreção purulenta ou se os sintomas persistirem por mais de uma semana 

durante a utilização do fitoterápico, um médico deve ser consultado (EMA, 2014). Em casos de 

ingestão excessiva, podem ocorrer náuseas, vômitos e diarreia, perda de consciência, apneia, 

problemas respiratórios, taquipneia, ataxia e outros problemas no Sistema Nervoso Central, dilatação 

ou contração da pupila (EMA, 2014). O óleo deve ser utilizado com precaução em pacientes que 

apresentam inflamações e úlceras no trato gastrointestinal (EMA, 2014). O contato com a droga 

vegetal pode causar urticária, dermatite de contato e irritação da pele. Não deve ser administrado 

internamente a: pessoas com inflamação do trato gastrointestinal, disfunções da vesícula biliar ou 

insuficiência hepática (BLUMENTHAL et al., 2000). O uso oral do fitoterápico pode reduzir a ação 

de alguns medicamentos porque o óleo essencial pode induzir enzimas hepáticas envolvidas no 

metabolismo de alguns fármacos (WHO, 2004). É contraindicado em pessoas hipotensas, devido ao 

efeito hipotensivo quando usado em altas doses (BRINKER, 2001). Não utilizar em doses acima das 

recomendadas. Em caso de aparecimento de eventos adversos, suspender o uso do produto e consultar 

um médico. 
 

 

INDICAÇÕES 

 

Como auxiliar no alívio da tosse produtiva associada ao resfriado comum (GARCIA et al.,1999; 

WHO, 2004; ALONSO, 2007; CÁCERES, 2009; EMA, 2014). 
 

 

MODO DE USAR 

 

Uso oral. 

 

Tomar uma cápsula, de duas a cinco vezes ao dia (WHO, 2004; EMA, 2014). 
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Eugenia uniflora L. 

 

NOMENCLATURA POPULAR 

 

Pitangueira. 

 

 

PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA 

 

Fórmula (CARVALHO & SILVEIRA, 2010) 

 

Componentes Quantidade 

Folha 3 g 

Água q.s.p. 150 mL 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO 

 

Preparar por infusão, durante 15 a 20 minutos, considerando a proporção indicada na fórmula 

(CONSOLINI et al., 1999; CARVALHO & SILVEIRA, 2010). 

 

 

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 

 

A embalagem deve garantir proteção do fitoterápico contra contaminações, efeitos da luz e umidade 

e apresentar lacre ou selo de segurança que garanta a inviolabilidade do produto. A embalagem deverá 

ser confeccionada em material que não reaja com os componentes da droga vegetal. 

 

 

ADVERTÊNCIAS 

 

Uso adulto. 

Uso contraindicado para pessoas que apresentam hipersensibilidade aos componentes da formulação. 

Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O uso é contraindicado durante a 

gestação, lactação e para menores de 18 anos, devido à falta de dados adequados que comprovem a 

segurança nessas situações. O uso desse produto pode causar constipação intestinal (SCHEK et al., 

2014). Não tomar mais que 300 mL ao dia. Deve-se utilizar essa espécie somente para problemas de 

baixa gravidade e por curtos períodos de tempo (por até 30 dias). Ingerir o infuso no mesmo dia do 

preparo (CONSOLINI & SARUBBIO, 2002). Pode haver risco potencial para pessoas que 

apresentam arritmia ou insuficiência cardíaca (CONSOLINI & SARUBBIO, 2002; OLIVEIRA et 


