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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Strepsils Menta Fresca, 0,6 mg + 1,2 mg, Pastilhas  
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada pastilha contém 1,2 mg de álcool diclorobenzílico e 0,6 mg de amilmetacresol. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Pastilha. 
 
Pastilha translúcida de cor branca a amarelo pálido com sabor característico a menta e 
com um ícone gravado em ambos os lados. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Tratamento sintomático da inflamação da boca e infecções da garganta, incluindo dor de 
garganta. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Via oral. 
 
Adultos e crianças com mais de 12 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. 
 
Recomenda-se a toma deste medicamento por um período máximo de 3 dias. 
 
4.3 Contra-indicações 
 
Hipersensibilidade às substâncias activas ou a qualquer dos excipientes  
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4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
Manter os medicamentos fora do alcance das crianças. 
 
Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde após 3 dias consulte o seu 
médico ou farmacêutico.  
  
Strepsils Menta Fresca contém glucose e sacarose. Os doentes com Diabetes Mellitus não 
deverão utilizar Strepsils Menta Fresca. 
 
Não exceder a dose recomendada. 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção  
 
Não há conhecimento de interacções medicamentosas. 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Não existem dados suficientes sobre a utilização de Strepsils em mulheres grávidas. 
Contudo, como com todos os medicamentos, devem ser tomadas precauções especiais 
durante a gravidez e aleitamento. 
 
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 
 
Poderão ocorrer ocasionalmente reacções de hipersensibilidade incluindo rash, sensação 
de ardor ou formigueiro na boca ou garganta e edema da boca e garganta. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
A sobredosagem não parece ser um problema, para além de desconforto gastrointestinal. 
O tratamento deve ser sintomático. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 6.1.1 De aplicação tópica, código ATC: R02 AA 03 Álcool 
Diclorobenzílico 
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O álcool diclorobenzílico e o amilmetacresol possuem propriedades antisépticas, 
antibacterianas, antifúngicas e antivirícas. O álcool diclorobenzílico possui também uma 
acção anestésica local.  
 
A pastilha tem uma acção demulcente promovendo um alívio imediato e calmante da 
garganta. 
 
Uma extensa utilização de Strepsils pastilhas não demonstrou qualquer redução da sua 
actividade contra vários agentes patogénicos, sugerindo que não se desenvolvem 
resistências. 
 
Quando os dois princípios activos se combinam, é observada uma maior acção sinérgica 
resultando numa diminuição da dose. 
 
A actividade antibacteriana e antifúngica de Strepsils pastilhas foi demonstrada em 
estudos in vivo e in vitro. A acção antiviral in vitro contra vírus encapsulados in vitro foi 
também demonstrada para Strepsils pastilhas após um minuto de contacto. 
 
O mentol tem um cheiro característico a hortelã pimenta provocando uma sensação de 
frescura quando usado na pele e superfícies das mucosas. O mentol interfere com a 
condução do cálcio interveniente na despolarização, resultando num alívio sintomático da 
congestão nasal e calmante da garganta. 
 
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. A pastilha dissolve-se em 
aproximadamente 6 minutos, contudo, uma quantidade de princípios activos é 
expectorada cerca de 20-30 minutos após administração. 
 
Um estudo cintigráfico em pastilhas açucaradas demonstrou a dissolução gradual da 
pastilha com deposição da pastilha dissolvida na garganta de 2 minutos a 3 horas após o 
seu consumo, promovendo uma acção demulcente prolongada na garganta.  
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
A toxicidade aguda oral do álcool diclorobenzílico e do amilmetacresol é baixa. 
 
Foi detectado 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 dose-dependentes no 
epitélio gástrico, nomeadamente erosões e necrose ulcerosas, juntamente com hiperfasia e 
hiperqueratose do epitélio. 
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Em testes de genotoxidade in vitro e in vivo do amilmetacresol e do álcool 
diclorobenzílico não foi detectada qualquer indicação do potencial genotóxico.  
 
Um estudo de toxicidade embrionária em coelhos não revelou quaisquer efeitos 
teratogénicos.  
 
Não estão disponíveis dados relativamente aos efeitos na fertilidade e no 
desenvolvimento peri e pós-natal. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Xilitol, aroma de menta fresca, levomentol, aroma de hortelã, óleo essencial de eucalipto, 
sacarose líquida, glucose líquida.  
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
Blister: 2 Anos. 
Recipiente para comprimidos: 2 anos; 3 meses após abertura. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Não conservar acima de 25ºC. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Strepsils Menta Fresca apresenta-se em blisters de PVC-PVdC/Alumínio ou em 
recipiente para comprimidos de polipropileno branco com uma tampa branca moldados 
por injecção (a tampa contém sílica gel selada por um disco de cartão branco). 
Blister de: 8, 12, 16, 24 e 36 pastilhas 
 
Recipiente para comprimidos de: 10 pastilhas 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Não existem requisitos especiais. 
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Os produtos não utilizados ou os resíduos devem ser eliminados de acordo com as 
exigências locais. 
 
 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Reckitt Benckiser Healthcare, Lda 
Av. D. Cristóvão da Gama nº1 – 1º C/D 
1400-113 Lisboa 
 
 
8. NÚMERO (S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Blister de PVC-PVdC/Alumínio 
XXXXXX – Embalagem de 8 pastilhas 
XXXXXX – Embalagem de 12 pastilhas 
XXXXXX – Embalagem de 16 pastilhas 
XXXXXX – Embalagem de 24 pastilhas 
XXXXXX – Embalagem de 36 pastilhas 
 
Recipiente para comprimidos de polipropileno  
XXXXXX – Embalagem de 10 pastilhas 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 


