METACTIVE
Camellia sinensis
IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:
ESPÉCIE VEGETAL: Camellia sinensis
NOME DA FAMÍLIA: Theaceae
PARTE DA PLANTA UTILIZADA: Folhas não fermentadas
NOMENCLATURA POPULAR: Chá Verde
APRESENTAÇÕES
Camellia sinensis 300 mg. Embalagem contendo 30, 60 ou 120 cápsulas gelatinosas duras.
USO ORAL
USO ADULTO
COMPOSIÇÃO
Cada cápsula gelatinosa dura contém:
Extrato seco de folhas de Camellia sinensis ..............................................................................
Excipiente (Celulose microcristalina, metilparabeno, butilhidroxitolueno, edetato dissódico,
estearato de magnésio e dióxido de silício coloidal) q.s.p..........................................................
*correspondente a 120 mg de polifenóis totais, calculados como ácido gálico.

300 mg*
1 cápsula

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Este medicamento é indicado como antioxidante e como auxiliar na prevenção das doenças cardiovasculares.
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Este medicamento é formado pelo extrato seco de Chá Verde (Camellia sinensis). Este extrato tem como
constituintes majoritários os polifenóis, aos quais se atribuem propriedades antioxidantes. Estas propriedades
auxiliam na prevenção das doenças cardiovasculares.
3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Este medicamento é contra-indicado para uso por pacientes que apresentem gastrite, úlcera gastroduodenal,
ansiedade, insônia ou taquicardia (batimentos acelerados do coração).
Este medicamento é contra-indicado para menores de 12 anos.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgiãodentista.
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Em caso de hipersensibilidade (alergia) ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.
Não ingerir doses maiores do que as recomendadas.
De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este fitoterápico apresenta
categoria de risco C.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgiãodentista.
A presença de taninos, no Chá Verde, pode influenciar no sistema digestivo, na absorção de nutrientes, minerais
(ferro) e com a atividade de enzimas digestivas.
Medicamentos contendo Chá Verde reduzem a absorção de drogas alcalinas pela ligação dessas com taninos.
Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Este medicamento deve ser guardado ao abrigo da luz, do calor e da umidade. Manter em temperatura ambiente
(temperatura entre 15 e 30°C).
Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para consumo, respeitando o prazo de validade.
O prazo de validade é de 24 meses a contar da data de sua fabricação indicado na embalagem do produto.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.
METACTIVE é apresentado em cápsulas gelatinosas duras brancas, contendo extrato seco de coloração marrom
a amarela em seu interior. As cápsulas possuem odor característico e praticamente não apresentam sabor.
Antes de usar observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe
alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.
6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Como devo usar este medicamento?
Uso oral.
Este medicamento deve ser ingerido com líquido.
Ingerir uma cápsula de METACTIVE, três vezes ao dia.
Não ingerir doses maiores do que três cápsulas ao dia.
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do
farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.
Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.
7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Caso você esqueça de tomar uma das doses, não tome mais cápsulas na próxima vez, simplesmente continue o
tratamento como recomendado.
Em caso de dúvida, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.
8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Reação muito comum (ocorre em 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): não foi relatada nenhuma
reação adversa nesta frequência.
Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): não foi relatada nenhuma
reação adversa nesta frequência.
Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): não foi relatada
nenhuma reação adversa nesta frequência.
Reação muito rara (ocorre em menos de 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): podem ocorrer
taquicardia, extrasístoles e poliúria. Por seu conteúdo em taninos pode provocar náuseas e vômitos. Indivíduos
com sensibilidade estomacal podem sentir queimação e desconforto. Há a possibilidade de ocorrer o estímulo do
sistema cardíaco, além de causar insônia, agitação e ansiedade.
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.
9.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA
DESTE MEDICAMENTO?
Quantidades que correspondam a uma dose maior do que 300 mg de cafeína podem levar ao nervosismo, tremor
e excitabilidade reflexa exacerbada. Os primeiros sintomas são vômitos e espasmos abdominais.
Em casos de superdosagem, orienta-se interromper o uso e procurar auxílio médico.
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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Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

