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Resumo das características do medicamento  
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Antistax 360 mg comprimidos revestidos por película 
Extrato seco de folhas de Vitis vinifera 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido revestido por película contém 360 mg de extrato (sob a forma de 
extrato seco) de Vitis vinifera L. (folha de videira) (DER 4-6:1), solvente de extração: 
água 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Comprimidos revestidos por película, oblongos, vermelhos acastanhados 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Antistax é um medicamento à base plantas para o tratamento de sintomas associados à 
insuficiência venosa crónica. 
 
4.2 Posologia e modo de administração  
 
Posologia 
 
Adultos e idosos 
Tomar 1 a 2 comprimidos por dia.  
 
População pediátrica 
Na ausência de dados de segurança suficientes, não se recomenda a utilização em 
crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos.   
 
Modo de administração 
Os comprimidos devem ser tomados sem mastigar com um pouco de água antes do 
pequeno-almoço.  
A duração de utilização recomendada é de 12 semanas. Podem ser necessárias 2 a 3 
semanas de tratamento antes de se observarem efeitos benéficos.  
A utilização a longo prazo é possível após consultar um médico.  
 
Doentes com função hepática diminuída devem procurar aconselhamento médico 
(relativamente à dose recomendada) antes de tomar este medicamento. 
 
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 
 
Se existir inflamação da pele, tromboflebite ou endurecimento do tecido subcutâneo, dor 
intensa, úlceras, inchaço repentino de uma ou ambas as pernas, insuficiência renal ou 
cardíaca, deve ser consultado imediatamente um médico. 
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No caso de resposta sintomática inadequada ou insatisfatória após 2 semanas, deverá 
consultar um médico, pois o edema poderá ter outras causas.  
População pediátrica 
Na ausência de dados de segurança suficientes, não se recomenda a utilização em 
crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação  
 
Não foram realizados estudos de interação.  
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
Na ausência de dados de segurança suficientes, não se recomenda a utilização durante a 
gravidez.  
Amamentação 
Na ausência de dados de segurança suficientes sobre em que concentrações as 
substâncias do extrato seco de folha de videira passam para o leite materno, não se 
recomenda a utilização durante o aleitamento.  
Fertilidade  
Não foram estabelecidos dados sobre a fertilidade humana. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas  
 
Não foram estudados os efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
A frequência dos efeitos indesejáveis mencionados em baixo não é conhecida (não é 
possível estimar com base nos dados disponíveis). 
 
Perturbações do sistema nervoso: 
Cefaleias 
 
Perturbações gastrointestinais:  
Náuseas, dores de estômago e outras queixas gastrointestinais 
 
Perturbações da pele e do tecido subcutâneo: 
Prurido e eritema, urticária 
 
No folheto informativo da embalagem, solicita-se que o doente pare de tomar o 
medicamento em caso de ocorrência de sintomas de hipersensibilidade ou que consulte 
um médico ou farmacêutico se ocorrerem reações adversas não mencionadas 
anteriormente. 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
A notificação das suspeitas de reações adversas após 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 através do sistema nacional de notificação: 
 
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 
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Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não foram notificados casos de sobredosagem. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 3.6 Aparelho cardiovascular. Venotrópicos. 
Medicamento à base plantas para doenças venosas 
Código ATC: C05 CA  
 
A eficácia do extrato seco de folha de videira (4-6:1) administrado via oral na redução do 
edema foi estudada em doentes com insuficiência venosa crónica (IVC, grau I ou II). 
 
O extrato seco de folha de videira melhora o fluxo sanguíneo microvascular em doentes 
com IVC. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Desconhecidas. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Não foi observado qualquer sinal de toxicidade aguda em ratos ou ratinhos após 
administração oral de 10.000 mg/kg de peso corporal. 
Não foi observada qualquer toxicidade subaguda em ratos, em doses até 250 mg/kg de 
peso corporal diariamente durante 90 dias.  
No ensaio do micronúcleo, no ensaio de mutação genética em células V79 de hamsters 
chineses e no teste de Ames/Salmonella, o extrato seco de folha de videira demonstrou 
não ser mutagénico.  
O estudo de teratogenicidade em coelhos (tratamento do 6º ao 18º dia de gravidez) não 
revelou quaisquer efeitos tóxicos em doses até 3.000 mg/kg de peso corporal. 
Os testes de genotoxicidade e toxicidade reprodutiva não levam a qualquer motivo de 
preocupação. 
Não foram efetuados testes de carcinogenicidade. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Celulose microcristalina 
Croscarmelose  sódica 
Hidrogenofosfato de cálcio anidro 
Crospovidona (tipo A) 
Sílica coloidal anidra 
Estearato de magnésio 
Hipromelose 
Triestearato de glicerilo 
Dióxido de titânio (E 171) 
Talco 
Óxido de ferro vermelho (E 172) 
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6.2 Incompatibilidades  
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Não conservar acima de 30 °C. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Blisters de PVC/PVDC- alumínio binários  
As embalagens de origem contêm 30, 60 ou 90 comprimidos revestidos por película.  
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 
 
Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. 
Empreendimento Lagoas Park Edifício 7, 3º Piso 
2740-244  Porto Salvo 
  
 
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 
 
 


