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Resumo das Características do Medicamento 
 
1. NOMEDO MEDICAMENTO 
 
Tavégyl 1 mg comprimidos 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido contém 1.34 mg de fumarato de clemastina equivalente a 1 mg de 
clemastina.  
 
Excipiente com efeito conhecido: 
Lactose - 107,66 mg (sob a forma de lactose anidra)  
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
3. Forma Farmacêutica 
 
Comprimido. 
Esbranquiçado, redondo, plano, bordo biselado, com ranhura central e com a 
inscrição "OT" numa face. 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Alívio de sintomas alérgicos nasais (rinorreia e congestão nasal) e/ou cutâneos 
(prurido, picadas de insetos). 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Posologia 
Adultos e crianças com mais de 12 anos: 1 comprimido de manhã e à noite. 
 
Crianças de 6 a 12 anos: 1/2 comprimido de manhã e à noite. 
 
O tratamento não deverá ser superior a uma semana sem acompanhamento médico. 
 
Idosos: Deve ser considerada uma dose inferior em doentes idosos (com 60 anos de 
idade ou mais), que podem ser particularmente suscetíveis a sedação, vertigem e 
hipotensão. 
 
Doentes com insuficiência renal: Como para outros anti-histamínicos, deve ser 
considerada uma dose inferior em doentes com a função renal comprometida. 
 
Doentes com insuficiência hepática: Deve ser considerada uma dose inferior em 
doentes com a função hepática comprometida, ver secção 5.2. 
 
Modo de administração 
Administrar por via oral. 
Os comprimidos devem ser tomados com água, antes das refeições. 
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4.3 Contraindicações 
 
- Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes 
mencionados na secção 6.1; 
- Gravidez e aleitamento; 
- Tavégyl não deve ser administrado em doentes com porfiria; 
- Tavégyl não deve ser administrado a crianças com idade inferior a seis anos. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Os anti-histamínicos devem ser utilizados com precaução em doentes com: 
- glaucoma de ângulo fechado; 
- úlcera péptica estenosante; 
- obstrução piloro-duodenal; 
- hipertofia prostática com retenção urinária e obstrução da bexiga; 
- epilepsia; 
- idade superior a 60 anos, ver secção 4.2. 
 
O consumo de álcool deverá ser evitado, uma vez que potencia os efeitos sedativos 
da clemastina. 
 
Este medicamento contém lactose. Doentes com problemas hereditários raros de 
intolerância à galactose, deficiência de lactase ou malabsorção de glucose-galactose 
não devem tomar este medicamento. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Os anti-histamínicos potenciam os efeitos sedativos dos depressores do sistema 
nervoso central (SNC), incluindo hipnóticos, inibidores da monoamina oxidase 
(IMAO), antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos opióides e álcool. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
Tavégyl não deve ser administrado durante a gravidez e aleitamento. 
 
Amamentação 
Tavégyl não deve ser administrado durante o aleitamento. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Devido aos seus efeitos sedativos, Tavégyl pode diminuir as reações dos doentes na 
condução de veículos e/ou máquinas. Este efeito é agravado pela ingestão de álcool. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
As reações adversas estão listadas a baixo por classe de órgão e frequência. As 
frequências estão definidas como: Muito frequentes (≥1/10), Frequentes (≥1/100, 
<1/10), Pouco frequentes (≥1/1.000, <1/100), Raros (≥1/10.000, <1/1.000) ou 
Muito raros (<1/10.000). 
 
Doenças do sistema imunitário: 
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Reações de hipersensibilidade (incluindo choque): raro (≥1/10.000, <1/1.000) 
Dispneia: raro (≥1/10.000, <1/1.000) 
 
Perturbações do foro psiquiátrico: 
Excitabilidade, especialmente em crianças: raro (≥1/10.000, <1/1.000)  
 
Doenças do sistema nervoso: 
Fadiga: frequente (≥1/100, <1/10) 
Sedação: frequente (≥1/100, <1/10) 
Tonturas: pouco frequente (≥1/1.000, <1/100) 
Cefaleias: raro (≥1/10.000, <1/1.000)  
  
Cardiopatias: 
Taquicardia: muito raro (<1/10.000) 
 
Doenças gastrointestinais: 
Dor gástrica: raro (≥1/10.000, <1/1.000) 
Náuseas: raro (≥1/10.000, <1/1.000) 
Obstipação: muito raro (<1/10.000) 
Xerostomia: raro (≥1/10.000, <1/1.000) 
 
Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: 
Rash cutâneo: raro (≥1/10.000, <1/1.000) 
 
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 73 73 
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 
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 
 
Sintomas: 
Os efeitos de uma sobredosagem por anti-histamínicos variam desde a depressão à 
estimulação do SNC, como por exemplo: baixo nível de consciência, excitabilidade, 
alucinações ou convulsões. 
Podem também verificar-se sintomas anticolinérgicos como secura de boca, dilatação 
ou fixação das pupilas, rubor, reações gastrointestinais e taquicárdia. 
 
Tratamento: 
O tratamento consiste na eliminação do fármaco por lavagem gástrica, administração 
de carvão ativado e tratamento sintomático. 
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5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 10.1.1 - Medicação antialérgica. Anti-histamínicos. Anti-
histamínicos H1 sedativos, código ATC: R06AA04  
 
Tavégyl (clemastina) é um antagonista dos recetores H1. É um anti-histamínico 
pertencente ao grupo éter benzidrilo. Tavégyl inibe seletivamente os recetores 
histamínicos do tipo H1 e reduz a permeabilidade capilar. Tavégyl apresenta um 
potente efeito anti-histamínico e antipruriginoso de rápido início e longa duração de 
ação até 12 horas. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
Após a administração oral, Tavégyl (clemastina) é quase completamente absorvido a 
partir do trato gastrointestinal. O pico da concentração plasmática é atingido após 2 
a 4 horas. A ação anti-histamínica do fármaco atinge o seu máximo ao fim de 5 a 7 
horas: normalmente esta ação mantém-se durante 10 a 12 horas, ou mesmo até 24 
horas em alguns casos. 
 
Distribuição 
A ligação da clemastina às proteínas plasmáticas é de cerca de 95%. 
 
Biotransformação 
A clemastina é largamente metabolizada no fígado. 
 
Eliminação 
A eliminação plasmática é bifásica com semividas de 3,6 + 0,9h e 37 + 16h. A maior 
via de excreção dos metabolitos (45 a 65%) é efetuada pelos rins na urina, onde 
apenas se encontram vestígios do fármaco não metabolizado. Em mulheres a 
amamentar, pequenas quantidades da substância ativa passam para o leite materno. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo 
estudos convencionais de farmacologia de segurança, toxicidade de dose repetida, 
genotoxicidade, potencial carcinogénico e toxicidade reprodutiva e desenvolvimento 
em doses terapêuticas relevantes. 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Ácido fumárico 
Estearato de magnésio 
Povidona 
Talco 
Amido de milho 
Lactose anidra 
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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 30ºC.  
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Blister de PVC/PVDC/Alu. 
Embalagem com 10 comprimidos. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Não existem requisitos especiais. 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Produtos para a Saúde e Higiene, Lda 
Rua Dr. António Loureiro Borges, 3, 
Arquiparque, Miraflores 
1499-013 Algés 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
N.º de registo: 9232116 - 10 comprimidos, 1 mg, blister de PVC/PVDC/Alu 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 20 outubro 1969 
Data de revisão: 16 novembro 2006 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 


