
Purifarma

grupopurifarma

www.purifarma.com.br

São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825

São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825

purifarma.com.br/Blog

EXT. SECO OLIVEIRA 0,5%

Identificação:

Nome científico: Olea Europaea L
Parte Utilizada: Folha
CAS: Não aplicável
DCB: 11056
Uso: Oral e tópico

Introdução:

Árvore inerme, com raminhos acinzentados; folhas coriáceas, brevemente 
pecioladas, ovadas ou ovado-oblongas ou lanceoladas de margem mais ou 
menos enrolada, mucronadas, verde-acinzentadas na página superior e branco-
escamulosas na inferior; flores dispostas em cachos axilares, com corola branca; 
frutos do tipo drupa (azeitonas), negros ou acastanhados-arroxeados na maturação 
(Corrêa, 1984). 
Originária da Ásia Menor (Corrêa, 1984), a Oliveira teve numerosas aplicações 
terapêuticas na antiguidade: os romanos acreditavam que a unção com o azeite 
de oliva se constituía de um verdadeiro banho da juventude; suas folhas eram 
usadas pela sua ação antitérmica e cicatrizante. É irregular a sua frutificação e 
desta forma é sujeita a numerosos fatores relacionados com clima, em particular 
na época de polinização, ataques de insetos, além de possuir diferenças entre 
uma safra e outra (Reader’s Digest, 1999).

Indicações e ação farmacológica

Para o uso oral é indicada em Afecções cardiovasculares: hipertensões moderadas, 
hiperlipemias, na prevenção de arterioesclerose e tromboembolismo; em 
Afecções hepatobiliares: disquinesia hepatobiliar e colecistite; como Diurético: 
cistite, uretrite, oligúria, urolitiases, hiperuricemia e gota. 
Para o externo: dermatite, eczemas secos, psoríase, queimaduras, ictioses e na 
cicatrização de feridas (PR, 1998).

Dosagem para uso oral:

De 0,5 a 1g dia, em dosagens fracionadas.

Advertências

Uso adulto. Uso contraindicado para pessoas que apresentam hipersensibilidade 
aos componentes da formulação e às espécies da família Oleaceae, assim como 
aos portadores de desordens cardíacas ou renais, quando demandarem redução 
da ingestão de líquidos. Tradicionalmente, o fitoterápico é utilizado durante duas 
a quatro semanas. Se os sintomas persistirem após uma semana ou piorarem 
durante o uso do fitoterápico, um médico deverá ser consultado. Polinose (febre 
do feno) manifestada sob a forma de rinite ou asma brônquica pode ocorrer. 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 (EMA, 
2017). Em caso de uso prévio de diuréticos ou patologias renais preexistentes, 
deve ser considerada a avaliação de um médico para a utilização do fitoterápico 
(HEALTH CANADA, 2018). Não utilizar em doses acima das recomendadas. 
Em caso de aparecimento de eventos adversos, suspender o uso do produto e 
consultar um médico.
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Sugestão de fórmula:

Composição Quantidade

Ext. Seco de Oliveira 0,5% 275 mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar até 3 cápsulas ao dia.

Referências 

Material Técnico do fabricante Quimer
Formulário de Fitoterápicos – 2 ª Edição – Farmacopéia Brasileira - Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, Brasília-DF.
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