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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Tantum Verde 1,5 mg/ml solução para pulverização bucal 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada mililitro de Tantum Verde, solução para pulverização bucal contêm 1,5 mg de  
Cloridrato de benzidamina.  
 
Excipiente(s) com efeito conhecido: 
Cada mililitro de solução para pulverização bucal contém: 
- 80 mg de etanol 96%. 
-50 mg de glicerol. 
-1 mg de para-hidroxibenzoato de metilo. 
-0,03 mg de sódio (sob a forma de bicarbonato de sódio). 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução para pulverização bucal.   
Solução incolor, clara, com aroma de menta. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Tratamento sintomático de processos inflamatórios da orofaringe. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Pulverizar localmente sobre a zona inflamada 2 a 6 vezes por dia (cada pulverização 
equivale a 0,17 ml de solução) 
 
Instruções de uso 
 
1 - Levantar a cânula para pulverização  
2 - Introduzir a cânula na boca e dirigir a aspersão para a zona inflamada ou para a 
garganta em caso de infeções faríngeas. 
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Premir uniformemente com o dedo na zona saliente  
 
N.B. - Na primeira utilização do medicamento, premir a válvula doseadora, diversas 
vezes para o ar, até obter uma nebulização homogénea.                                                      
 

 
 
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 
 
A utilização da benzidamina não é aconselhável em doentes com hipersensibilidade ao 
ácido salicílico ou outros AINEs. 
 
A utilização de Tantum Verde, especialmente quando prolongada, pode causar 
sensibilização. Neste caso, interromper o tratamento e consultar o seu médico a fim de 
estabelecer uma terapêutica adequada. 
 
Pode desenvolver-se broncospasmo em doentes com asma brônquica instalada ou com 
história anterior. Recomenda-se precaução nestes doentes. 
 
Num pequeno número de doentes, as ulcerações buco-faríngeas podem ser causadas por 
patologias graves. Os doentes cujos sintomas agravarem ou não melhorarem dentro de 3 

                                                                              Crianças:
                                                                              (menos de 6 anos ):

                                                               1 pulverização por cada 4 kg
                                                               de peso corporal, até um
                                                               máximo de 4 pulverizações
                                                               2-6 vezes por dia

                                                                              Crianças:
                                                                              (6-12 anos):
                                                                              4 pulverizações
                                                                              2-6 vezes ao d

                                                                              Adultos:
                                                                              4-8 pulverizações
                                                                              2-6 vezes ao dia



APROVADO EM 
 25-11-2016 
 INFARMED 

 

 

dias, ou que pareçam febris ou ter outros sintomas, devem procurar o aconselhamento de 
seu médico ou dentista, conforme apropriado. 
 
Este medicamento contém para-hidroxibenzoato de metilo, que pode causar reações 
alérgicas (possivelmente retardadas). 
 
Este medicamento contém até 108,8 mg de etanol 96% (álcool) por dose (8 
pulverizações). Prejudicial para os indivíduos que sofrem de alcoolismo. Para ter em 
consideração quando utilizado em mulheres grávidas ou a amamentar, crianças e em 
grupos de alto risco tais como doentes com problemas de fígado ou epilepsia. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Não foram reportadas interações com outros fármacos vulgarmente utilizados. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Não foram observados efeitos sobre a mulher grávida ou a amamentar, no entanto, o 
Tantum Verde, solução para pulverização bucal só deve ser usado quando os riscos 
potenciais para o feto forem menores do que os benefícios para o paciente.  
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Dentro de cada grupo de frequência, os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem 
decrescente de gravidade. 
 
Foram utilizados os seguintes valores de frequência: Muito frequentes (≥1/10), 
Frequentes (≥1/100 a <1/10), Pouco frequentes (≥1/1000 a <1/100), Raros (≥1/10000 a 
<1/1000) e Muito raros <1/10000) e Desconhecidos (sem possibilidade de quantificação a 
partir dos dados disponíveis. 
 
Doenças do sistema imunitário:  
Desconhecidos: Reações anafiláticas, reações de hipersensibilidade 
 
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino:  
Muito raros: Laringospasmo 
 
Doenças gastrointestinais:  
Raros: Sensação de ardor oral, xerostomia 
 
Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos:  
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Pouco frequentes: Fotossensibilidade  
Muito raros: Angioedema. 
 
Comunicação de efeitos secundários 
 
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não 
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá 
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. (ver contactos em 
seguida mencionados). Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais 
informações sobre a segurança deste medicamento. 
 
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 73 73 
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 
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 
 
A intoxicação apenas é esperada em caso de ingestão acidental de quantidades elevadas 
de benzidamina ( > 300 mg). 
Os sintomas associados com a sobredosagem de benzidamina ingerida são principalmente 
sintomas gastrointestinais e sintomas do sistema nervoso central. Os sintomas 
gastrointestinais mais frequentes são náuseas, vómitos, dores abdominais e irritação do 
esófago. Sintomas do sistema nervoso central incluindo tonturas, alucinações, agitação, 
ansiedade e irritabilidade. 
Em casos de sobredosagem aguda, apenas é possível um tratamento sintomático. Os 
pacientes devem ser mantidos sob observação rigorosa e deverão receber um tratamento 
de apoio. Deve ser mantida uma hidratação adequada. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS   
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo Farmacoterapêutico: 6.1.1- Aparelho digestivo. Medicamentos que atuam na boca 
e orofaringe. De aplicação tópica, código ATC: A01AD02  
 
Tantum Verde, solução para pulverização bucal contém cloridrato de benzidamina uma 
substância anti-inflamatória que se utiliza quer por via sistémica quer por via tópica.  
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O medicamento exerce assim, a nível do foco inflamatório, uma ação anti-inflamatória e 
um efeito analgésico que constituem o efeito terapêutico.  
 
Nas concentrações usadas na forma tópica, a benzidamina exerce também uma moderada 
ação analgésica local e desinfetante.  
 
O Tantum Verde solução para pulverização bucal é particularmente indicado em todas as 
situações patológicas da cavidade orofaríngea (intervenção cirúrgica, fratura das 
mandibulas...) nas quais é difícil o uso de solução para lavagem da boca.  
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Estudos de farmacocinética demonstraram que a benzidamina é bem tolerada após 
administração oral, distribuindo-se uniformemente nos tecidos normais, acumulando-se 
nos tecidos inflamados.  
 
Quando aplicado na pele ou na mucosa com os excipientes apropriados, o Tantum Verde, 
solução para pulverização bucal apresenta uma ótima absorção subcutânea, com 
concentrações nos tecidos, similares às obtidas por via sistémica. 
 
Foi demonstrado em animais que a absorção sistémica de benzidamina após tratamento 
local é mínima. 
 
A benzidamina é excretada por via urinária, na maioria em forma de metabolitos e em 
pequenas quantidades inalterada. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os dados pré-clínicos não indicam riscos especiais para o ser humano, com base em 
estudos de toxicidade aguda e dose repetida, genotoxicidade, carcinogenicidade, 
toxicidade sobre a reprodução e tolerância local. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Glicerol 
Sacarina 
Bicarbonato de Sódio 
Para-hidroxibenzoato de metilo 
Polissorbato 20 
Aroma de menta 
Etanol96%, 
Água purificada 
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6.2 Incompatibilidades 
 
Não foram apresentados casos de incompatibilidade do Tantum Verde solução para 
pulverização bucal com outras substâncias de uso comum. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
4 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Não necessita de quaiquer precauções especiais de conservação. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Embalagem com frasco nebulizador de polietileno de alta densidade de 30 ml, adaptado 
com válvula doseadora, pulverizador e tampa de plástico.  
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Não existem requisitos especiais. 
 
Quaisquer medicamento não utilziado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com 
as exigências locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Angelini Farmacêutica, Lda 
R. João Chagas, 53 – Piso 3 
1499-040 Cruz Quebrada - Dafundo 
Portugal 
  
 
8. NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
      
N.º de registo: 2889384 - 30 ml de solução para pulverização bucal, 1,5 mg/ml, frasco 
nebulizador de HDPE   
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÂO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 21 de março de 1999  
Data da última renovação: 08 de maio de 2006 
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