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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Strepsils Limão Sem Açúcar 1,2 mg + 0,6 mg Pastilhas  
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada pastilha contém 1,2 mg de álcool diclorobenzílico e 0,6 mg de amilmetacresol. 
 
Excipientes com efeito conhecido: 
Isomaltitol (E953) - 1838 mg por pastilha 
Maltitol líquido - 460 mg por pastilha 
Sódio - 0,2 mg por pastilha (sob a forma de sacarina sódica (E954)) 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Pastilha 
 
Pastilha redonda de cor branca a amarelada, com um sabor característico a limão e 
com um ícone gravado em ambos os lados da pastilha. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Tratamento sintomático da inflamação da boca e infeções da garganta, incluindo dor 
de garganta. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Via oral. 
 
Adultos e crianças com idade superior a 6 anos: dissolver 1 (uma) pastilha 
lentamente na boca cada 2 ou 3 horas conforme o necessário. 
 
Idosos: não é necessário redução da dose em idosos. 
 
Crianças com idade inferior a 6 anos: Não se recomenda a utilização em crianças 
com idade inferior a 6 anos. 
 
Recomenda-se a toma deste medicamento por um período máximo de 3 dias. 
 
4.3 Contraindicações 
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Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer dos excipientes mencionados 
na secção 6.1.  
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Manter os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças. 
 
Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde após 3 dias consulte o 
seu médico ou farmacêutico. 
 
Não exceder a dose recomendada.  
  
Este medicamento contém maltitol líquido e isomaltitol (E953). Doentes com 
problemas hereditários raros de intolerância à frutose não devem tomar este 
medicamento. 
 
Este medicamento contém maltitol líquido e isomaltitol (E953). Pode ter efeito 
laxante moderado. O valor calórico do maltitol (isomaltitol) é de 2,3 kcal/g. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação  
 
Não foram realizados estudos de interação. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
A segurança de Strepsils durante a gravidez e aleitamento não foi totalmente 
estabelecida, no entanto não se espera que possa constituir perigo. Contudo, como 
com todos os medicamentos, devem ser tomadas precauções especiais durante a 
gravidez e aleitamento. 
 
Não estão disponíveis dados relativamente aos efeitos na fertilidade.  
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não foram realizados estudos sobre os efeitos na capacidade de conduzir e utilizar 
máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Poderão ocorrer ocasionalmente reações de hipersensibilidade incluindo rash, 
sensação de ardor ou formigueiro na boca ou garganta e edema da boca ou 
garganta. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
A sobredosagem não deverá originar outros problemas para além de desconforto 
gastrointestinal. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
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Grupo farmacoterapêutico: 6.1.1  Aparelho digestivo. Medicamentos que atuam na 
boca e orofaringe. De aplicação tópica. 
Código ATC: R02AA03  
 
O álcool diclorobenzílico e o amilmetacresol são antissépticos e possuem 
propriedades antibacterianas, antifúngicas e antivirais. Tanto o amilmetacresol como 
o álcool diclorobenzílico bloqueiam reversivelmente a despolarização induzida dos 
canais iónicos de modo semelhante aos anestésicos locais. 
  
Quando as duas substâncias ativas se associam, é observada uma ação sinérgica 
antibacteriana resultando numa redução da dose em associação utilizada em 
Strepsils pastilhas. 
 
A atividade antibacteriana e antifúngica de Strepsils pastilhas foi demonstrada em 
estudos in-vivo e in-vitro. A ação antiviral in-vitro contra vírus encapsulados foi 
também demonstrada para Strepsils pastilhas após 1 minuto de contacto. A vasta 
utilização de Strepsils pastilhas não demonstrou qualquer redução da sua atividade 
contra vários agentes patogénicos, sugerindo que não se desenvolvem resistências. 
 
Foi demonstrado em estudos clínicos  efeito analgésico para Strepsils na redução da 
dor de garganta, proporcionando alívio da dor e alívio da dificuldade em engolir, que 
se inicia após 5 minutos e que dura até 2 horas. Foi também demonstrado um alívio 
mais significativo do que com o placebo para um tratamento até 3 dias de duração. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Um estudo de biodisponibilidade oral com Strepsils pastilhas demonstrou uma rápida 
libertação do álcool diclorobenzílico e amilmetacresol na saliva com níveis de pico 
alcançados em 3-4 minutos de sucção da pastilha. Após 1 minuto, observou-se uma 
duplicação do volume de saliva, tendo sido mantidos níveis superiores ao limiar 
aproximadamente durante 6 minutos, enquanto a pastilha se dissolveu. Porções 
quantificáveis de substâncias ativas foram expetoradas até 20-30 minutos após 
administração; a recuperação efetiva de substâncias ativas sugeriu uma 
permanência prolongada na mucosa da boca e garganta.  
 
Estudos cintigráficos em pastilhas açucaradas de Strepsils demonstraram a 
dissolução gradual da pastilha com deposição da pastilha dissolvida na zona da boca 
e garganta 2 minutos após o início da sucção e até 2 horas após o seu consumo, 
promovendo uma ação demulcente prolongada na garganta.  
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
A toxicidade aguda oral do álcool diclorobenzílico e do amilmetacresol é baixa com 
uma ampla margem de segurança e os estudos toxicológicos evidenciam que pode 
ocorrer lesão renal muito ligeira com doses quatro vezes superior à dose normal. 
 
Foi detetado em testes de toxicidade crónica em ratos, um aumento do peso do rim 
e do fígado após tratamento com doses diárias orais de 200 e 400 mg/kg de álcool 
diclorobenzílico (doses muito elevadas relativamente ao consumo diário de Strepsils 
pastilhas). Para além disto, foram observados efeitos adversos dependentes da dose 
no epitélio gástrico. Ocorreram lesões e necroses ulcerosas, juntamente com 
hiperfasia e hiperqueratose do epitélio. 
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Em testes de genotoxicidade in vitro e in vivo do amilmetacresol e do álcool 
diclorobenzílico não foi detetada qualquer indicação de potencial genotóxico.  Dados 
de genotoxicidade e o uso clínico bem estabelecido não sugerem a existência de 
problemas de carcinogenicidade. 
 
Um estudo de toxicidade embrionária em coelhos e um estudo prospetivo de 
segurança em humanos não revelaram quaisquer efeitos teratogénicos. O estudo em 
coelhos não evidenciou qualquer efeito de Strepsils com doses 50 vezes superiores à 
dose normal durante a gravidez, no desenvolvimento fetal ou de malformações 
fetais. 
 
Não estão disponíveis dados relativamente aos efeitos na fertilidade e no 
desenvolvimento peri- e pós-natal. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Sacarina sódica (E954) 
Ácido tartárico 
Maltitol líquido 
Isomaltitol (E953) 
Aroma de limão 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Não conservar acima de 25ºC.  
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Strepsils Limão Sem Açúcar apresenta-se em blister de PVC-PVDC/Alumínio. 
 
Embalagens com 8, 12, 16, 24 e 36 pastilhas. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Não existem requisitos especiais para a eliminação. 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo 
com as exigências locais. 
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7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Reckitt Benckiser Healthcare, Lda. 
Rua D. Cristóvão da Gama, n.º 1 – 1º C/D 
1400-113 Lisboa  
 
 
8. NÚMERO (S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
N.º de registo: 5154752 - 8 pastilhas, 1,2 mg + 0,6 mg, blisters de PVC-PVDC/Alu 
N.º de registo: 5154760 - 12 pastilhas, 1,2 mg + 0,6 mg, blisters de PVC-PVDC/Alu 
N.º de registo: 5182654 - 16 pastilhas, 1,2 mg + 0,6 mg, blisters de PVC-PVDC/Alu 
N.º de registo: 5154778 - 24 pastilhas, 1,2 mg + 0,6 mg, blisters de PVC-PVDC/Alu 
N.º de registo: 5154802 - 36 pastilhas, 1,2 mg + 0,6 mg, blisters de PVC-PVDC/Alu 
 
 
9.DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 17 de novembro de 2008 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 


