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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Agiolax associação granulado 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
5 g de granulado (1 colher de chá cheia) contém: 
Sementes de Ispaghula...................2,60 g 
Mucilagem de Ispaghula.............0,11 g 
Frutos de Cassia angustifolia......... .0,34-0,66 g (normalizados em termos de 15 mg 
de senosidos). 
 
Excipiente com efeito conhecido: 
Sacarose: 176,04 – 240,14 mg/g 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Granulado. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
- Utilização de curta duração em casos de obstipação ocasional. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
A dose individual correta é a menor necessária para produzir fezes moles, mas 
formadas, para uma defecação confortável. 
 
Cada colher de chá, cheia, de Agiolax deve ser tomada sem mastigar, com bastante 
líquido (aprox. 250 ml). Após a administração de medicamentos, deverá guardar-se 
um intervalo de meia a uma hora antes de tomar Agiolax. 
 
Adultos e crianças com mais de 10 anos: 
Tomar 1 colher de chá cheia de Agiolax, à noite, após o jantar, e, se necessário, 
também de manhã antes do pequeno-almoço. 
 
Idosos: a mesma dose que os adultos. 
 
Mulheres grávidas 2º e 3º trimestre 
A dose habitual para mulheres grávidas é de uma ou duas colheres de chá cheias de 
manhã e/ou à noite quando necessário, por um período máximo de uma semana. 
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Como medida de preparação para exames radiológicos e endoscópicos: 3 a 6 
colheres de chá cheias de Agiolax, que devem ser tomadas em dose única, um dia 
antes do exame. 
 
Os laxantes nunca devem ser tomados por um período de tempo prolongado. 
 
4.3 Contraindicações 
 
- Hipersensibilidade às substâncias activas ou a qualquer um dos excipientes 
mencionados na secção 6.1 
- Desidratação grave com perda de água e eletrólitos  
- Crianças com menos de 10 anos 
Agiolax não deve ser utilizado nos casos de obstrução intestinal e estenose, atonia, 
doenças inflamatórias do cólon (por exemplo doença de Crohn, colite ulcerosa), 
apendicite; dores abdominais de etiologia desconhecida.  
 
Diabetes, nos casos em que é difícil um bom equilíbrio com insulina. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Tal como todos os laxantes, o Agiolax não deve ser administrado em presença de 
quaisquer sintomas abdominais agudos ou persistentes não diagnosticados. Se o 
laxante tiver de ser administrado diariamente deverá ser determinada a causa da 
obstipação. É de evitar a administração prolongada de laxantes. A utilização por um 
período superior a 2 semanas exige vigilância médica. A utilização crónica pode 
causar pigmentação do cólon (pseudomelanose do cólon), inofensiva e reversível 
após ser suspensa a administração do fármaco. 
 
O abuso nos casos de diarreia e de consequentes perdas de líquidos e eletrólitos 
poderá causar dependência, com possível necessidade de aumento da dose, 
desequilibro hidrolítico (sobretudo hipocaliemia), atonia e disfunção do cólon. A 
administração de laxantes contendo antranóides, quando excede um curto período 
de administração, poderá ter como resultado um agravamento da obstipação. A 
hipocaliemia pode resultar em disfunção cardíaca e neuromuscular, especialmente no 
caso de administração concomitante de glicosidos, diuréticos ou corticoesteróides. A 
administração crónica pode resultar em albuminúria e hematúria. 
 
Na obstipação crónica, os laxantes estimulantes não constituem uma alternativa 
aceitável a uma alteração da dieta. 
 
Este medicamento contém sacarose. Doentes com problemas hereditários raros de 
intolerância à frutose, malabsorção de glucose-galactose ou insuficiência de 
sacarase-isomaltase não devem tomar este medicamento. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
A hipocaliemia (resultante de um abuso prolongado de laxantes) potencia a ação dos 
glicosidos cardíacos e interage com os fármacos antiarriítmicos, com fármacos que 
induzem a reversão até ritmo sinusal (por exemplo a quinidina). O uso concomitante 
com outros fármacos indutores de hipocaliemia (por exemplo diuréticos tiaziídicos os 
adrenocorticóides e a raiz de alcaçuz), pode fomentar o desequiliíbrio electrolítico. A 
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absorção entérica de preparados administrados em concomitância pode ser 
retardada.  
A administração de Agiolax a doentes diabéticos insulino-dependentes, pode exigir 
uma redução da dose de insulina. 
Agiolax poderá reduzir a eficácia de alguns antibióticos tomados para tratar infeções, 
como, por exemplo, antibióticos da família das tetraciclinas. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Não existem quaisquer referências a efeitos indesejáveis ou secundários durante a 
gravidez, quer sobre o feto, quer sobre a mãe, desde que o fármaco seja 
administrado segundo o esquema posológico recomendado.  
Como consequência de dados experimentais relativos ao efeito genotóxico de vários 
antranóides, por exemplo emodina e aloé-emodina, o uso deve ser evitado durante o 
primeiro trimestre.   
Os tegumentos de sene devem ser utilizados de forma intermitente e só se outras 
ações como a modificação do comportamento, mudanças alimentares e o uso de 
agentes formadores de volume fecal tiverem falhado.Ouvir 
Ler foneticamente 
 
Dicionário 
 
Agiolax não deverá ser utilizado durante o aleitamento, pois no leite materno são 
excretadas pequenas quantidades de metabolitos ativos (reína), embora não tenham 
sido feitas referências a qualquer efeito laxante sobre os lactentes alimentados ao 
peito. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não relevante. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
A frequência dos efeitos indesejáveis está categorizada como se segue: 
 
Muito frequente:> 1/10 
Frequente: ≥ 1/100, <1/10 
Pouco frequente: ≥ 1/1000, <1/100 
Raro: ≥ 1/10 000, <1/1000 
Muito raro: < 1/10 000 
Desconhecido não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis. 
 
Raro: (≥ 1/10 000; <1/1000): reações de hipersensibilidade a Ispaghula, sementes 
que se manifestarão pelos seguintes sintomas erupção, urticária ou falta de ar. 
Muito raro (< 1/10 000): obstrução do esófago 
 
Espasmos e dores abdominais, particularmente nos doentes com cólon irritável; 
coloração amarela ou castanha avermelhada da urina (em função do pH), provocada 
pelo efeito dos metabolitos, facto que não é clinicamente significativo. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
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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 
 
Os principais sintomas são as cólicas e a diarreia grave, com consequentes perdas de 
líquidos e desequilibro electrolíitico, havendo necessidade de proceder à respetiva 
reposição. 
O tratamento a seguir é um tratamento de manutenção, com uma elevada ingestão 
de líquidos.  
Deverá igualmente proceder-se ao controlo dos eletrólitos, sobretudo do potássio. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 6.3.2.1.3- Aparelho digestivo. Modificadores da 
motilidade gastrointestinal. Modificadores da motilidade intestinal. Laxantes e 
catárticos. Laxantes expansores do volume fecal, código ATC: A06A C 
 
A fibra e a mucilagem das sementes e do tegumento e películas adjacentes da 
Plantago ovata, restabelecem as condições normais do trânsito no intestino grosso, 
agindo como agentes expansores do volume fecal. Reduzem o tempo de trânsito no 
cólon por estimulação física da parede do intestino, pela ligação aos fluidos e pelo 
aumento do volume do conteúdo intestinal. Aumentam ainda o peso fecal e o teor de 
água das fezes, retendo água e aumentando a massa bacteriana fecal.  
Os derivados do 1,8-di-hidroxi-antraceno possuem um efeito laxante. Os glicosidos 
com ligação beta (senosidos) não são absorvidos pelo trato intestinal superior, sendo 
convertidos pelas bactérias do intestino grosso no metabolito ativo (reínantrona). 
Existem dois mecanismos de ação diferentes: 
1. uma influência sobre a motilidade do intestino grosso (estimulação das contrações 
peristálticas e inibição das contrações locais) o que resulta numa aceleração do 
trânsito no cólon, reduzindo desse modo a absorção de líquidos; 2. uma influência 
sobre os processo de secreção (estimulação da produção de muco e secreção ativa 
de cloreto), dando origem a uma maior secreção liquida.  
A defecação ocorre após um período de 8 a 12 horas, devido ao tempo gasto no 
transporte até ao cólon e à metabolização no componente ativo. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
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Os glicosidos com ligação beta (senosidos) não são absorvidos no trato intestinal 
superior, nem metabolizados pelas enzimas digestivas do homem. São convertidos 
pelas bactérias do intestino grosso no metabolito ativo (reínantrona). As agliconas 
são absorvidas no trato intestinal superior. Experiências realizadas em animais, com 
reínantrona radiomarcada, administrada diretamente no cego, demonstram uma 
absorção < 10%. Em contacto com o oxigénio, a reínantrona é oxidada na reína e 
senidinas, detetáveis no sangue, sobretudo sobre a forma de glucorunidos e sulfatos. 
Após a administração oral de senosidos, 3 a 6% dos metabolitos são excretados na 
urina e também na bílis. A maior percentagem de senosidos (cerca de 90%) é 
excretada nas fezes, sob a forma de polímeros (poliquinonas), juntamente com 2 a 6 
% de senosidos não alterados, senidinas, reínantrona e reína. Em estudos 
farmacocinéticos efetuados no homem, realizados com frutos secos de Cassia 
angustifolia (sene), reduzidos a pó, (20 mg de senosidos), administrados por via oral 
durante 7 dias, verificou-se a concentração máxima no sangue foi de 100 ng de reína 
por ml, não se tendo observado qualquer acumulação. Os metabolitos ativos, como 
por exemplo a reína, passam em pequenas quantidades para o leite materno. Em 
experiências realizadas com animais, verificou-se que a reína passa para a placenta 
apenas em quantidades reduzidas. 
As fibras dietéticas de Plantago ovata são, na sua maioria, indigeríveis, não sendo 
portanto absorvidas. Após a sua ingestão oral, são excretadas, conforme são 
ingeridas, através das fezes, apenas parcialmente metabolizadas pela flora intestinal 
do cólon. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
A maioria dos dados existentes, referem que o extrato contém 1,4% a 3,5% de 
antranóides, correspondendo a uma percentagem de 0,9 a 2,3% de reína potencial, 
0,05 a 0,15% de aloé-emodina potencial e 0,001 a 0,006 % de emodina potencial, 
ou a componentes ativos isolados, por exemplo reína ou senosidos A e B. A 
toxicidade aguda dos frutos secos da Cassia angustifolia (sene), os extratos 
específicos destes, assim como dos senosidos, quer nos ratos, quer nos ratinhos, foi 
baixa após tratamento oral. Resultados de estudos realizados na sequência da 
aplicação parentérica do extrato, em ratinhos, revelaram que os extratos possuem 
supostamente uma toxicidade mais elevada que os glicosidos purificados, o que se 
deve provavelmente ao teor de aglicóis. 
Os senosidos não apresentaram qualquer tipo de toxicidade específica, quando 
testados em doses até 500 mg/Kg, em cães, durante 4 semanas, e em doses até 
100 mg/Kg, em ratos, durante 6 meses. Não se dispões de dados relativos a 
preparados á base de plantas.  
Não houve provas de qualquer ação embrioletal, teratogénica ou fetotóxica, em ratos 
ou coelhos, na sequência de um tratamento oral com senosidos. Além disso, não se 
verificou qualquer efeito sobre o desenvolvimento pós-natal de ratos jovens, sobre o 
comportamento durante o crescimento, nem sobre a fertilidade, quer nos machos, 
quer nas fêmeas. Não existem dados disponíveis sobre os preparados à base de 
plantas. 
Em ensaios realizados in vitro, tanto um extrato, como a aloé-emodina, 
apresentaram mutageneicidade, tendo os senósidos A e B, assim como a reína, dado 
resultados negativos. 
Este extrato específico do sene, administrado por via oral, durante 2 anos, não 
demonstrou quaisquer características carcinogénicas nos ratos submetidos ao ensaio, 
tanto nas fêmeas, como nos machos. O extrato estudado continha aproximadamente 
40,8 % de antranóides, 35% dos quais eram senosidos, correspondendo a cerca de 
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25,2% de reína potencial, 2,3% de aloé-emodina potencial e 0,007% de emodina 
potencial e ainda 142 ppm de aloé-emodina livre e 9 ppm de emodina livre. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Essência alcaravia,  
Essência de salva,  
Óleo essencial de hortelã-pimenta,  
Goma arábica,  
Talco,  
Óxido de ferro vermelho (E172),  
Óxido de ferro amarelo (E172),  
Óxido de ferro negro (E172), 
Parafina sólida,  
Parafina liquida,  
Sacarose. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Não conservar acima de 30ºC. 
 
Não utilize Agiolax se verificar que a embalagem se encontra danificada. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Caixas de alumínio, ou alternativamente de papel, cuja camada interna consiste 
numa folha de alumínio prateada, revestida com um verniz termossoldável, com 
tampa interior em plástico, tampa exterior de rosca, contendo 100 g ou 250 g de 
granulado. 
 
Caixas de papel/alumínio/verniz PVC/PVDC + membrana alumínio (PVC/PDC) + 
tampa PP + base estanho, contendo 400 g de granulado. 
 
6, 14 ou 20 saquetas monodose, contendo cada uma 5 g de granulado, constituídas 
por 3 camadas (de fora para dentro) de papel (50g/m2); folha de alumínio (8 mm); 
PE (35g/m2). 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
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Não existem requisitos especiais. 
 
Os produtos não utilizados ou os resíduos devem ser eliminados de acordo com as 
exigências locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Neo-Farmacêutica, S.A. 
Avenida D. João II, Lote 1.02.2.1 D-2º 
1990-090 Lisboa 
Portugal 
 
 
8. NÚMEROS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Nº de registo: 8448407- 100g de granulado, associação, caixa 
Nº de registo: 8448415- 250g de granulado, associação, caixa 
Nº de registo: 8448423- 400g de granulado, associação, caixa 
Nº de registo: 3245081- 5 g de granulado, associação, 6 saquetas 
Nº de registo: 3245180- 5 g de granulado, associação, 14 saquetas 
Nº de registo: 5366471- 5 g de granulado, associação, 20 saquetas 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 14 de setembro de 1976 
Data da da última renovação: 02 de novembro de 2004 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 


