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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Antigrippine trieffect, 500 mg + 5 mg comprimidos revestidos por película 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido contém: 
Paracetamol …………………………………500 mg 
Cloridrato de fenilefrina .................................... 5 mg 
 
Lista completa de excipientes ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Comprimidos revestidos por película. 
Comprimidos oblongos revestidos por película. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Antigrippine trieffect é indicado para adultos e crianças com idade igual ou superior a 
12 anos, para o alívio dos sintomas de constipações e gripes, incluindo dores de 
cabeça, dores de garganta, congestão nasal, dores corporais e febre. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Via oral. 
 
Posologia 
Adultos (incluindo idosos) e crianças com idade igual ou superior a 12 anos: 
Tomar 2 comprimidos com água, a cada 4 a 6 horas, conforme necessário. 
 
Dose diária máxima: 6 comprimidos num período de 24 horas. 
 
Intervalo mínimo entre doses: 4 horas 
 
Duração máxima do tratamento sem conselho médico: 7 dias. 
  
Não exceda a dose recomendada. 
 
Se os sintomas persistirem, consulte o médico. 
 
Não deve ser tomado em conjunto com outros medicamentos contendo paracetamol, 
descongestionantes ou outros medicamentos indicados para a tosse e constipações. 
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População pediátrica: 
Crianças com idade igual ou superior a 12 anos:  
Ver anteriormente. 
 
Crianças com idade inferior a 12 anos: 
Não está recomendado para crianças com idade inferior a 12 anos exceto por 
indicação médica.  
A segurança e eficácia do Antigrippine trieffect comprimidos em crianças com idade 
inferior a 12 anos não foi estabelecida. 
 
Populações especiais: 
Disfunção renal: 
Doentes com diagnóstico de disfunção renal devem consultar o seu médico antes de 
tomar Antigrippine trieffect. As restrições relacionadas com a utilização destas 
associações em doentes com disfunções são consequentes do paracetamol contido 
no produto (ver secção 4.4) 
 
Disfunção hepática: 
Doentes com diagnóstico de disfunção hepática devem consultar o seu médico antes 
de tomar Antigrippine trieffect. As restrições relacionadas com a utilização destas 
associações em doentes com disfunções são consequentes do paracetamol contido 
no produto (ver secção 4.4) 
 
População pediátrica: 
Produtos com associações de substâncias ativas indicados para constipações e gripes 
compostos por fenilefrina não devem ser utilizados em crianças com idade inferior a 
6 anos. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Não administrar nos seguintes casos: 
Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. 
Hipertensão. 
Doença cardiovascular. 
Glaucoma de ângulo fechado. 
Hipertiroidismo. 
Doentes a tomarem, ou que tenham tomado nas últimas duas semanas, inibidores 
da monoaminoxidase. (ver secção 4.5) 
Doentes a tomarem antidepressivos tricíclicos. (ver secção 4.5) 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Devem consultar um médico antes de tomar este medicamento os doentes com as 
seguintes condições: 
 
Diabetes 
Feocromocitoma 
Hipertrofia prostática 
Doença vascular oclusiva  
Fenómeno de Raynaud 
Compromisso hepático e renal. Doença hepática subjacente aumenta o risco de 
danos hepáticos relacionados com paracetamol. 
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Deve ser utilizado com precaução em doentes que tomem: 
Beta-bloqueadores e outros medicamentos anti-hipertensores (ver secção 4.5) 
 
Este medicamento não deve ser utilizado por doentes que estejam a tomar outros 
simpaticomiméticos (tais como descongestionantes, supressores do apetite e 
psicoestimulantes do tipo anfetaminas (ver secção 4.5). 
 
Contém, paracetamol. 
Não deve ser tomado em conjunto com outros medicamentos contendo paracetamol, 
medicamentos para a tosse, gripes e constipações. 
 
Se os sintomas persistirem consulte o seu médico. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Não foram realizados estudos de interação. 
 
Paracetamol 
O efeito anticoagulante da varfarina e outras cumarinas pode ser aumentado pelo 
uso diário regular e prolongado de paracetamol com risco aumentado de hemorragia. 
Doses ocasionais não têm efeito significativo. 
 
Cloridrato de fenilefrina 
Inibidores da monoaminoxidade Interações vasopressoras ocorrem entre 

aminas simpaticomiméticas tais como 
fenilefrina e inibidores da monoaminoxidase 
(ver secção 4.3) 
 

Aminas simpaticomiméticas O uso concomitante de fenilefrina com outras 
aminas simpaticomiméticas pode aumentar o 
risco de efeitos colaterais cardiovasculares (ver 
secção 4.4) 
 

Beta-bloqueadores e anti-
hipertensivos (incluindo 
debrisoquina, guanetidina, 
reserpina e metildopa) 

A fenilefrina pode diminuir a eficácia dos beta-
bloqueadores e anti-hipertensivos. O risco de 
hipertensão ou outros efeitos colaterais 
cardiovasculares pode aumentar (ver secção 
4.4) 
 

Antidepressivos tricíclicos (ex. 
Amitriptilina) 

Pode aumentar o risco de efeitos colaterais 
cardiovasculares com a fenilefrina (ver secção 
4.4) 
 

Digoxina e glicosídeos 
cardiotónicos 

Aumentam o risco de batimento cardíaco 
irregular ou ataque cardíaco. 
 

 
4.6 fertilidade, gravidez e aleitamento  
 
Mulheres com potencial para engravidar 
O uso de Antigrippine trieffect não é recomendado em mulheres com potencial para 
engravidar que não usem contraceção. 
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Contraceção em homens e mulheres 
Não existem recomendações especiais. 
 
Gravidez 
Dados existentes em grávidas (mais de 1000 resultados na gravidez) indicam que 
não existe toxicidade de malformações nem toxicidade feto/neonatal do 
paracetamol. 
 
Não existem dados suficientes relativos ao uso de cloridrato de fenilefrina em 
grávidas. Os estudos em animais são insuficientes relativamente à toxicidade 
reprodutiva. (ver secção 5.3). 
Consequentemente, Antigrippine trieffect não deve ser utilizado durante a gravidez 
sem aconselhamento médico. 
 
Amamentação  
O paracetamol é excretado no leite humano. Não foram demonstrados efeitos do 
paracetamol em recém-nascidos e lactentes de mães que receberam tratamento. 
 
O cloridrato de fenilefrina pode ser excretado no leite humano. O efeito do cloridrato 
de fenilefrina nos recém-nascidos e lactentes é desconhecido. 
 
Antigrippine trieffect não deve ser utilizado durante a amamentação sem 
aconselhamento médico. 
 
Fertilidade 
Não existem dados relevantes disponíveis. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Antigrippine trieffect pode influenciar moderadamente a capacidade de conduzir e 
utilizar máquinas. Doentes afetados por tonturas não devem conduzir ou utilizar 
máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Paracetamol 
As reações adversas de dados históricos de ensaios clínicos são poucos frequentes e 
provenientes de pequena exposição de doentes. 
As reações adversas reportadas da extensiva exposição após comercialização na 
dosagem terapêutica e que foram consideradas imputáveis são apresentadas a 
seguir por classes de sistemas de órgãos e frequência. 
 
Como as reações adversas são notificadas de forma voluntária de uma população de 
dimensão incerta, não é conhecida a frequência mas consideram-se provavelmente 
como muito raros (<1/10.000)  
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Classes de sistemas de órgãos e 
frequência 

Reação adversa 

Doenças do sangue e do sistema 
linfático 
Muito raro 

Trombocitopenia 

Doenças do sistema imunitário 
Muito raro 

Anafilaxia 
Reações de 
hipersensibilidade 
cutânea, incluindo 
erupções cutâneas, 
angioedema e 
Síndrome de 
Stevens-Johnson. 

Doenças respiratórias, torácicas e do 
mediastino 
Muito raro 

Broncoespasmo em 
doentes sensíveis à 
aspirina e outros 
AINE’s 

Afeções hepatobiliares 
Muito raro 

Disfunção hepática 
 

Doenças renais e urinárias 
Muito raro 

Nefrite intersticial 
após utilização 
prolongada de 
doses elevadas de 
paracetamol 

 
Cloridrato de fenilefrina 
As seguintes reações adversas foram observadas em ensaios clínicos com fenilefrina 
e podem representar as reações adversas frequentes. Estas reações adversas são 
apresentadas a seguir por classes de sistemas de órgãos e frequência. 
 

Classes de sistemas de 
órgãos e frequência 

Reação adversa 

Perturbações do foro 
psiquiátrico 

Nervosismo 

Doenças do sistema 
nervoso 

Dores de cabeça, 
tonturas, insónias. 

Cardiopatias Aumento da 
pressão sanguínea 

Doenças gastrointestinais Náuseas e vómitos 
 

 
As reações adversas identificadas durante a exposição após comercialização são 
listadas em baixo. 
Como as reações adversas são notificadas de forma voluntária de uma população de 
dimensão incerta, não é conhecida a frequência mas consideram-se provavelmente 
como  raros (≥1/10.000, <1/1.000) 
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Classes de sistemas de órgãos e 
frequência 

Reação adversa 

Afeções oculares Midríase, glaucoma agudo 
de angulo fechado, que é 
mais provável ocorrer em 
doentes com glaucoma de 
ângulo fechado (ver secção 
4.4) 

Cardiopatias Taquicardia, palpitações. 
Afeções dos tecidos cutâneos e 
subcutâneos 

Reações cutâneas (erupções 
cutâneas, urticária, 
dermatite alérgica) 

Doenças renais e urinárias Disúria, retenção urinária. 
Sendo mais provável que 
aconteça se houver 
obstrução da bexiga como 
no caso de hipertrofia 
prostática 
 

 
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.: 
 
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 
 
Paracetamol 
Pode ocorrer lesão hepática em adultos que tenham tomado 10 g ou mais de 
paracetamol. A ingestão de 5 g ou mais de paracetamol pode levar a lesão hepática 
caso o doente tenha fatores de risco (ver em baixo). 
 
Sintomas 
Sobredogem de paracetamol pode levar a insuficiência hepática. 
 
Tratamento 
É necessário tratamento médico imediato no caso de sobredosagem, mesmo que os 
sintomas não existam. Pode ser necessário a administração de N-acetilcisteína ou 
metionina. 
 
Cloridrato de fenilefrina 
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Sintomas 
A sobredosagem de fenilefrina resulta provavelmente nas mesmas reações listadas 
na secção Efeitos indesejáveis. Sintomas adicionais podem incluir irritabilidade, 
inquietação, hipertensão e possivelmente bradicardia reflexa. Em casos graves pode 
acontecer, confusão, alucinações e arritmia. No entanto, a dosagem necessária para 
produzir toxicidade grave por fenilefrina é superior á necessária para causar 
toxicidade hepática por paracetamol. 
 
Tratamento 
O tratamento deve ser clinicamente apropriado. Hipertensão grave pode requerer 
tratamento com alfa-bloqueadores, como a fentolamina. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo Farmacoterapêutico: 2.10 Sistema nervoso central. Analgésicos e 
antipiréticos. 
Código ATC: N02B E51 
 
Mecanismo de ação 
Paracetamol é um analgésico e antipirético. O seu mecanismo de ação pensa-se 
estar relacionado com a inibição da síntese das prostaglandinas ao nível do sistema 
nervoso central. 
 
Efeitos farmacodinâmicos 
Paracetamol 
A falta de inibição das prostaglandinas periféricas confere propriedades 
farmacológicas importantes tais como a manutenção das prostaglandina protetoras 
do trato gastrointestinal. O paracetamol é portanto, particularmente adequado para 
doentes com historial de doença ou a fazer medicação concomitante, em que a 
inibição periférica de prostaglandinas é indesejável (como por exemplo, doentes com 
historial de hemorragia gastrointestinal, ou idosos). 
 
Cloridrato de fenilefrina 
É um agente simpaticomimético com principais efeitos diretos sobre os recetores 
adrenérgicos (predominantemente atividade alfa-adrenérgica) produzindo 
descongestão nasal. 
 
Eficácia clínica e segurança 
Paracetamol 
 
Dores de garganta 
Um grande estudo demonstrou eficácia significativa de uma dose única de 1 g de 
paracetamol na redução da intensidade da dor e proporcionando alívio da dor de 
garganta durante um período de 6 horas, comparado com o placebo. Este estudo 
utilizou medidas validadas e as diferenças foram clinicamente relevantes. 
  
Dores de cabeça  
Três grandes estudos, randomizados e com dupla ocultação para avaliar a eficácia 
sobre dores de cabeça foram reportados, comparando várias dosagens de 
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paracetamol com outros analgésicos e placebo. Dois estudos demonstraram valores 
acumulativos no alívio da dor superiores e estatisticamente significativos e somas 
acumulativas de diferenças na intensidade da dor durante 6 horas para o 
paracetamol 1g comparado com o placebo. Diferenças significativas comparado com 
o placebo foram observadas uma hora após dosagem, apesar de do efeito benéfico 
ter iniciado antes cerca de 30 minutos após dosagem. O terceiro estudo demonstrou 
que o paracetamol 1g dava um alívio da dor superior estatisticamente significativo 
comparado com placebo. 
 
Dores musculares 
Um estudo randomizado, com duplo ocultação e controlado com placebo, investigou 
o efeito de tratamentos incluindo paracetamol 1g em associação com 
pseudoefedrina, em doentes com constipação. Foi avaliada a dor muscular em geral 
durante o estudo e foi demonstrada uma superioridade significativamente superior 
da associação com paracetamol em comparação com o placebo. 
 
Febre 
Um estudo grande e bem desenhado em adultos com febre (associada a infeção do 
trato respiratório superior) avaliou a eficácia de 500 mg e 1000 mg de paracetamol 
comparado com placebo durante 6 horas após tratamento. Ambas doses de 
paracetamol foram eficazes comparado com o placebo  (p<0,001) durante um 
período de. 4 horas  e significativa redução da temperatura para o paracetamol 
persistiu durante  um mínimo de 6 horas. Outro estudo grande controlado com 
placebo em adultos com febre avaliou uma dose única de 650 mg de paracetamol 
utilizando um modelo de febre induzido por endotoxina. Este estudo demonstrou 
uma alteração estatisticamente significativa e clinicamente relevante da temperatura 
basal durante 8 horas para o paracetamol comparado com o placebo. Outros estudos 
controlados demonstraram a eficácia antipirética do paracetamol em crianças. 
 
Fenilefrina 
A Consumer Healthcare Products Association (CHPA), um grupo que representa 
fabricantes e distribuidores (incluindo a GSK) de medicamentos não sujeitos a 
receita médica nos EUA, realizaram uma revisão dos estudos de eficácia existentes 
da fenilefrina. Esta revisão incluía os estudos originalmente analisados pela FDA e 
estudos adicionais relevantes. Sete estudos cruzados que correspondiam aos 
critérios predefinidos foram incluídos numa análise envolvendo 113 sujeitos, e estes 
resultados foram agrupados para meta-análise. Um outro estudo de 50 sujeitos foi 
incluído na reanálise dos estudos individuais mas não foi incluído na meta-análise. 
Diferenças estatisticamente significativas a favor da eficácia da fenilefrina foram 
observadas em 4 dos 8 estudos. A fenilefrina 10 mg foi significativamente mais 
eficaz que o placebo aos 30 e 60 minutos após dosagem nestes estudos, e a 90 
minutos após dosagem na meta-análise. 
Esta meta-análise de sete estudos cruzados e reanálise de um estudo com grupo 
paralelo, suportam a eficácia de uma dose oram única de fenilefrina 10 mg como 
descongestionante em adultos com congestão nasal aguda associada a gripes e 
constipações. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Paracetamol 
É rapidamente e quase totalmente absorvido a partir do trato gastrointestinal. A 
ligação às proteínas do plasma é mínima nas concentrações terapêuticas. É 



APROVADO EM 
 11-12-2015 
 INFARMED 

 

 

metabolizado no fígado e excretado na urina principalmente como conjugados 
glucorunido e sulfato. Menos de 5% é excretado na forma de paracetamol inalterado. 
 
Fenilefrina 
É irregularmente absorvida a partir do trato gastrointestinal. Sofre uma primeira 
metabolização no intestino e fígado por ação das monoaminooxidases; a fenilefrina 
administrada oralmente tem uma biodisponibilidade reduzida. É excretada na urina 
quase totalmente na forma de conjugado sulfato. 
 
População pediátrica 
O perfil farmacocinético do paracetamol oral em crianças é similar ao dos adultos, 
enquanto que a clearance do paracetamol nos recém-nascidos é significativamente 
reduzida com uma semivida maior. Lactentes com idade de um ano, tem 
normalmente clearances do paracetamol desenvolvidas similares ao de crianças mais 
velhas. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Não são conhecidos estudos de segurança pré-clínica efetuados com a associação 
paracetamol:fenilefrina. 
O paracetamol mostrou potencial genotóxico e carcinogénico, em doses elevadas. No 
entanto, considera-se que estes efeitos estiveram relacionados com alterações no 
metabolismo do paracetamol em doses elevadas e não representam um risco para a 
utilização clínica do paracetamol nas doses terapêuticas. 
O paracetamol evidenciou, também efeitos adversos sobre a espermatogénese do 
ratinho, quando administrado em doses elevadas ao longo de duas gerações. 
A fenilefrina não revelou potencial mutagénico nem carcinogénico. Os estudos de 
toxicidade reprodutiva efetuados com a fenilefrina são limitados. No entanto, foi 
reportada uma redução no fluxo sanguíneo uterino do rato e ocorrência de anomalias 
em coelhos. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Núcleo: 
Amido pré-gelatinizado 
Amido de milho 
Povidona 
Sorbato de potássio 
Laurilsulfato de sódio 
Ácido esteárico 
Talco 
Celulose microcristalina 
Água purificada 
 
Revestimento: 
Hipromelose 
Macrogol 400 
Água purificada 
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6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Blisters de PVC-Alu, em caixas de cartão. 
Embalagens de 8, 10, 16 e 20 comprimidos. 
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. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Omega Pharma Portuguesa, Lda.  
Av. Tomás Ribeiro 43, Edifício Neopark, Bloco 1 - 3ºC  
2790-221 Carnaxide Portugal  
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 


