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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Venoruton (com sabor a laranja), 1000 mg, pó para solução oral 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada saqueta contém 1000 mg de Oxerrutinas. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Pó para solução oral. 
Pó granulado amarelo. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS  
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
- Alívio do edema e sintomas relacionados com a Insuficiência Venosa Crónica 
(IVC), como dor, cansaço, pernas inquietas, aumento de volume, cãibras e 
sensação de peso nos membros inferiores. 
- Alívio dos sintomas das hemorroidas. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Posologia 
 
Insuficiência venosa crónica e suas complicações 
 
Um conjunto de estudos, nos quais foram utilizadas doses diárias de Oxerrutinas 
entre os 500 mg e os 2000 mg, por um período de 1 a 3 meses, mostraram que 
a posologia ótima é a seguinte: 
        
Dose inicial: 1 saqueta por dia. 
 
Esta dosagem deve ser mantida até alívio completo dos sintomas e do edema.  
O alívio sintomático ocorre geralmente ao fim de 2 semanas. 
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Poderá ser seguida uma terapêutica de manutenção de 1000 mg por dia, ou no 
mínimo 500 mg a 600 mg diários de Oxerrutinas. 
 
Após o completo alívio dos sintomas e do edema, o tratamento pode ser 
interrompido. No caso de recorrência dos sintomas o tratamento pode ser 
iniciado novamente, com a mesma dose ou, no mínimo, com uma dose de 
manutenção de 500 a 600 mg por dia. 
 
Hemorroidas 
 
O efeito das Oxerrutinas no alívio das hemorroidas, foi avaliado em quatro 
estudos, em que se utilizaram doses diárias de 600 mg, 1000 mg ou 1800 mg de 
Oxerrutinas. A duração do tratamento variou entre 1 e 4 semanas. Em todos os 
estudos, o tratamento resultou numa redução da severidade dos sintomas (dor, 
hemorragia, prurido, corrimento seroso) e na melhoria da aparência da mucosa 
retal por proctoscopia. 
 
As doses usadas são equivalentes às doses acima recomendadas para a 
insuficiência venosa crónica. 
 
População pediátrica 
 
Venoruton não está recomendado em crianças. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes 
mencionados na secção 6.1. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Doentes com edemas nos membros inferiores provocados por doenças 
cardíacas, renais ou hepáticas, não deverão usar Venoruton, porque o seu efeito 
não está demonstrado nestas situações. 
 
População pediátrica 
 
Venoruton não está recomendado em crianças. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Não foram referidas quaisquer interações com outros fármacos.  
 
Verificou-se que as Oxerrutinas não interferem com os anticoagulantes 
varfarínicos. 
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Os componentes do Oxerrutinas são derivados da rutina e quercetina (presentes 
em quantidades vestigiais). A quercetina demonstrou inibir o CYP3A hepático 
humano e a sulfotransferase in vitro, mas não in vivo. Não foi demonstrada 
qualquer ação inibitória da rutina sobre as enzimas hepáticas. Deste modo, 
considera-se que as Oxerrutinas orais não exercem efeito inibitório nem 
interferem com o metabolismo de outras substâncias ativas. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
 
Dados obtidos de um número limitado de grávidas expostas, não indicaram 
efeitos adversos das Oxerrutinas na gravidez ou na saúde do feto/recém-
nascido. Estudos realizados em animais não mostram efeitos nocivos diretos ou 
indiretos ao nível da gravidez, desenvolvimento embrionário/fetal, no parto ou 
desenvolvimento pós-natal (ver secção 5.3, dados de segurança pré-clínica). 
 
No entanto, de acordo com as recomendações de segurança geralmente 
aceites, Venoruton não deve ser utilizado nos três primeiros meses de gravidez. 
 
Amamentação 
 
Vestígios de Oxerrutinas foram encontrados tanto nos fetos como no leite 
materno, em estudos realizados em animais. Estas pequenas quantidades são 
desprovidas de significado clínico. 
 
Fertilidade 
 
Estudos em animais não indicaram efeitos na fertilidade após administração de 
Oxerrutinas. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Os efeitos de Venoruton sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são 
nulos ou desprezáveis. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Venoruton pode provocar, em casos raros, efeitos secundários gastrointestinais 
ou reações cutâneas, tais como distúrbios gastrointestinais, flatulência, diarreia, 
dor abdominal, desconforto gástrico, dispepsia, rash, prurido ou urticária. Muito 
raramente pode ocorrer tonturas, cefaleias, rubor, fadiga ou reações de 
hipersensibilidade tais como reações anafilactóides. 
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Os efeitos adversos estão listados abaixo por classe de sistema de órgãos e por 
frequência. As frequências definem-se como: muito frequentes (≥1/10); 
frequentes (≥1/100 a <1/10); pouco frequentes (≥1/1.000 a <1/100); raros 
(≥1/10.000 a <1/1.000); muito raros (<1/10.000), desconhecido (não pode ser 
calculado a partir dos dados disponíveis). Dentro de cada grupo de frequências, 
as reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade. 
 
Classe de sistemas de 
órgãos 
Frequência 

Reação Adversa 

Doenças do sistema 
imunitário  

Muito raros 
Reações anafilactóides, reações de 
hipersensibilidade 

Doenças do sistema 
nervoso 

 

Muito raros Tonturas, cefaleias 

Vasculopatias 
 

Muito raros Rubor 

Doenças gastrointestinais 
 

Raros 
Distúrbio gastrointestinal, flatulência, diarreia, 
dor abdominal, desconforto gástrico, 
dispepsia 

Afeções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneos 

 

Raros Rash, prurido, urticária 
Perturbações gerais e 
alterações no local de 
administração 

 

Muito raros Fadiga 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do 
medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da 
relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde 
que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas diretamente ao 
INFARMED, I.P.: 
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INFARMED, I.P. 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 71 40 
Fax: + 351 21 798 73 97 
Sítio da internet: 
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não foram registados casos de sobredosagem sintomáticos. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas   
 
Grupo farmacoterapêutico: 3.6 – Aparelho cardiovascular. Venotrópicos, código 
ATC: C05CA01 
 
Os efeitos farmacodinâmicos das Oxerrutinas têm sido demonstrados em 
diferentes  estudos in vitro e in vivo. A nível celular, pode ser demonstrada, a 
capacidade das Oxerrutinas para proteger a parede vascular de reações 
oxidativas provocadas pelas células do sangue ativadas e da sua afinidade para 
o endotélio dos capilares e vénulas. 
 
Em estudos realizados em indivíduos saudáveis ou em doentes com IVC, 
poderam demonstrar-se os seguintes efeitos farmacodinâmicos das Oxerrutinas: 
 
- redução da permeabilidade capilar  
- restabelecimento do reflexo veno-arteriolar 
- aumento do tempo de retorno venoso 
- aumento da tensão de oxigénio transcutânea 
 
Todos estes efeitos são compatíveis com o efeito primário dos O-(ß-hidroxietil)-
rutosídeos no endotélio microvascular, resultando numa diminuição do edema. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A mistura padronizada de Oxerrutinas é constituída por  mono, di, tri e tetra-
Oxerrutinas, que diferem no número de substituintes hidroxietil. 
 
Absorção 
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Após administração oral de 14C-Oxerrutinas, a concentração plasmática máxima 
é atingida após 2-9 horas.  
 
Distribuição 
 
Os níveis plásmáticos de Oxerrutinas diminuem progressivamente até às 40 
horas, após as quais o declínio é muito lento. Esta observação assim como os 
resultados obtidos após administração endovenosa, indicam que as Oxerrutinas 
podem ser distribuídos aos tecidos (especialmente ao endotélio vascular), dos 
quais são progressiva e lentamente libertados novamente para a circulação. 
A ligação às proteínas plasmáticas é de 27-29%. 
 
Biotransformação    
   
A principal via de metabolização das Oxerrutinas após administração oral, é O-
glucuronidação hepática.  
 
Eliminação 
 
Os Oxerrutinas e seus metabolitos são excretados por via biliar e renal. A 
excreção por via renal termina após 48 horas. A semivida média de eliminação 
do principal constituinte das Oxerrutinas, o tri-Oxerrutinas, é 18,3 horas, com um 
intervalo de 13,5 a 25,7 horas. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os dados não clínicos não revelaram riscos especiais para o ser humano, 
segundo estudos convencionais de toxicidade de dose aguda, toxicidade de 
dose repetida, genotoxicidade e toxicidade reprodutiva.          
 
 
6. INFORMAÇÃO FARMACÊUTICA 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Manitol 
Sacarina sódica (E954) 
Aroma de laranja 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
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3 anos   
 
6.4 Precauções especiais de conservação  
 
Conservar a temperatura inferior a 30ºC. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Embalagens de 14 e 30 unidades formadas por um complexo de papel, alumínio 
e polietileno ou saquetas formadas por um complexo de papel, poliéster com 
óxido de silício e polietileno. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Não existem requisitos especiais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Novartis Consumer Health - Produtos Farmacêuticos e Nutrição, Lda. 
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, 10 E, Taguspark  
2740-255 Porto Salvo 
Portugal 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
Nº de registo: 2800688 – pó para solução oral, 1000 mg, 14 saquetas com sabor 
a laranja 
Nº de registo: 2800787 – pó para solução oral, 1000 mg, 30 saquetas com sabor 
a laranja 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 5 de novembro de 1998 
Data da última renovação: 05 de novembro de 2003 
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