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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Pantelmin 100 mg comprimido 
Pantelmin 20 mg/ml suspensão oral 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido contém 100 mg de mebendazol como substância ativa. 
Excipientes:  
Amarelo-sol FCF (E 110) - 0,06 mg 
Sódio - 2,75 mg 
 
Cada ml de suspensão oral contém 20 mg de mebendazol como substância ativa. 
Excipientes:  
Sacarose - 100 mg/ml 
Para-hidroxibenzoato de metilo (E 218) - 1,8 mg/ml 
Para-hidroxibenzoato de propilo (E 216) - 0,2 mg/ml 
Sódio - 0,08 mg/ml 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Comprimido. 
Suspensão oral. 
 
Comprimidos redondos de cor alaranjada (num lado está marcado: "Me/100"; e do 
outro lado “JANSSEN"). 
Suspensão oral de cor branca. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Pantelmin está indicado no tratamento de infestações simples ou mistas causadas 
por: 
- Enterobius vermicularis (enterobíase ou oxiuríase); 
- Trichuris trichiura (tricocefalíase); 
- Ascaris lumbricoides (ascaridíase); 
- Ancylostoma duodenale, Necator americanus (ancilostomíase); 
-Strongyloides stercoralis (estrongiloidíase). 



APROVADO EM 
 28-10-2016 
 INFARMED 

 

 

4.2 Posologia e modo de administração 
 
Enterobíase: 1 comprimido ou 1 copo de medida (5 ml) de suspensão numa dose 
única, para crianças e adultos. Uma vez que a reinfestação é frequente, 
recomenda-se repetir o tratamento após 2 a 4 semanas. 
Ascaridíase, ancilostomíase, tricocefalíase e infestações mistas: 1 comprimido, ou 1 
copo de medida (5 ml) de suspensão de manhã e à noite durante 3 dias, tanto para 
crianças como para adultos. 
Estrongiloidíase: 
Adultos: Embora se tenham obtido resultados favoráveis com a posologia anterior, 
sugere-se uma dose de 2 comprimidos ou 2 copos de medida (10 ml) de suspensão 
de manhã e à noite, durante 3 dias, para aumentar a percentagem de cura. Mesmo 
com doses elevadas os efeitos secundários são raros. 
Crianças: 1 comprimido ou 1 copo de medida (5 ml) de suspensão de manhã e à 
noite durante 3 dias. 
O tratamento não requer dieta nem a utilização de laxantes. 
 
População pediátrica 
 
Para crianças com idade inferior a 1 ano, ver secção 4.4. 
 
Em crianças com menos de 12 anos e/ou peso inferior a 30 kg não devem ser 
administrados comprimidos. 
 
Idosos 
 
Não existem dados disponíveis. 
 
Insuficiência renal 
 
Não existem dados disponíveis. 
 
Insuficiência hepática 
 
Não existem dados disponíveis. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade ao mebendazol ou a qualquer um dos excipientes mencionados 
na secção 6.1. 
  
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Convulsões em crianças, incluindo em bebés com idade inferior a 1 ano, foram 
reportadas muito raramente na experiência pós-comercialização com Pantelmin (ver 
secção 4.8). 
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Pantelmin só deve ser administrado a crianças com idade inferior a 1 ano, se a 
infestação interferir significativamente com a situação nutricional e o seu 
desenvolvimento físico. 
 
Os resultados de um estudo de caso-controlo, que investigou o aparecimento de 
casos de síndrome de Stevens-Johnson/necrólise epidérmica tóxica (SJS/NET), 
sugeriu uma possível relação entre o SJS/NET e a utilização concomitante de 
mebendazol e metronidazol. Não se conhecem mais dados que sugiram esta 
interação farmacológica. Por conseguinte, a utilização concomitante de mebendazol 
e de metronidazol deve ser evitada. 
 
Pantelmin 20 mg/ml suspensão oral 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 administração simultânea com cimetidina pode inibir o metabolismo hepático do 
mebendazol, resultando num aumento das concentrações plasmáticas deste 
fármaco, particularmente durante tratamentos prolongados. 
Neste último caso, recomenda-se a determinação das concentrações plasmáticas, a 
fim de permitir ajustes posológicos. 
 
A administraçãom concomitante de mebendazol e metronidazol deve ser evitada 
(ver secção 4.4). 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Pantelmin demonstrou atividade embriotóxica e teratogénica em estudos realizados 
em ratos e ratinhos, após a administração de doses únicas por via oral. Não foram 
detetados efeitos nefastos na reprodução noutras espécies animais testadas (ver 
secção 5.3). 
 
Os potenciais riscos associados à prescrição de Pantelmin durante a gravidez, 
principalmente durante o primeiro trimestre, devem ser avaliados face aos 
benefícios terapêuticos expectáveis. 
 
O mebendazol é absorvido numa pequena extensão. Não se conhece se o 
mebendazol é excretado no leite materno do ser humano. Por conseguinte, deverá 
ter-se precaução quando se administra Pantelmin a mulheres que estejam a 
amamentar. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não relevante. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
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As reações adversas reportadas encontram-se nesta secção. As reações adversas 
são acontecimentos adversos que se consideram associados, de forma razoável, à 
utilização de Pantelmin. Esta associação baseia-se numa avaliação extensa da 
informação disponível sobre os acontecimentos adversos. Uma relação causal com 
Pantelmin não pode ser estabelecida com segurança em casos individuais.Devido 
ao facto dos ensaios clínicos serem conduzidos em condições muito diferentes 
entre si, as taxas de reações adversas observadas nos ensaios clínicos com um 
fármaco não podem ser comparadas às taxas observadas nos ensaios clínicos de 
outros fármacos, e por sua vez, podem não refletir as taxas observadas na prática 
clínica. 
 
Dados provenientes de ensaios clínicos 
 
A segurança de Pantelmin foi avaliada em 6276 indivíduos que participaram em 39 
ensaios clínicos no tratamento de infeções parasitárias, simples ou mistas, do trato 
gastrointestinal. Nestes 39 ensaios clínicos, não foram registadas reações adversas 
(RAMs) com frequência superior ou igual a 1%, nos indivíduos tratados com 
Pantelmin. 
As RAMs com frequência inferior a 1% registadas nos indivíduos tratados com 
Pantelmin encontram-se na tabela 1. 
 
Tabela 1. RAMs registadas em <1% dos indivíduos tratados com Pantelmin, 
envolvidos em 39 ensaios clínicos 
 
Classe de sistema de órgãos Reação adversa 
Doenças gastrointestinais Desconforto abdominal, diarreia, 

flatulência 
Afeções dos tecidos cutâneos e 
subcutâneos 

Exantema cutâneo 

 
Experiência pós-comercialização: 
 
As reações adversas medicamentosas identificadas inicialmente na experiência 
pós-comercialização com Pantelmin estão incluídas na tabela 2. Em cada tabela as 
categorias de frequências são apresentadas de acordo com a seguinte convenção: 
 
Muito frequentes ≥1/10 
Frequentes ≥1/100 e <1/10 
Pouco frequentes ≥1/1000 e <1/100 
Raros ≥1/10,000 e <1/1000 
Muito raros <1/10,000 
desconhecido não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis 
 
Na tabela 2 as RAMs estão apresentadas por categoria de frequência, com base na 
incidência registada nos ensaios clínicos ou estudos epidemiológicos, quando esta 
é conhecida. 
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Tabela 2: RAMs identificadas durante a experiência pós-comercialização com 
Pantelmin, por categoria de frequência, estimada a partir de ensaios clínicos ou de 
estudos epidemiológicos 
 
Classe de sistema de órgãos 
Categoria de frequência Reação adversa 

Doenças do sangue e dos sistema 
linfático   

Desconhecida Neutropenia 
Doenças do sistema imunitário   

Desconhecida 
Hipersensibilidade, incluindo reações 
anafiláticas e reações anafilactóides. 
 

Doenças do sistema nervoso   
Desconhecida 
Raro 

Convulsões 
Vertigens 

Doenças gastrointestinais   
Frequentes Dor abdominal 
Afeções hepatobiliares   

Desconhecida Hepatite, alteração dos resultados dos 
testes da função hepática 

Afeções dos tecidos cutâneo e 
subcutâneo   

Desconhecida 

Necrólise epidérmica tóxica, síndrome de 
Stevens-Johnson, exantema, angioedema, 
urticária, alopécia. 
 

 
4.9 Sobredosagem 
 
Nos doentes tratados com doses substancialmente superiores às doses 
recomendadas, ou tratados durante longos períodos de tempo, foram reportadas as 
seguintes reações adversas: alopécia, alterações reversíveis da função hepática, 
hepatite, agranulocitose, neutropenia e glomerulonefrite. Com exceção da 
agranulocitose e da glomerulonefrite, estas reações adversas também foram 
registadas em doentes tratados com as doses recomendadas de mebendazol (ver 
secção 4.8) 
 
Sintomas 
No caso de sobredosagem acidental podem surgir cólicas abdominais, náuseas, 
vómitos e diarreia. 
 
Tratamento 
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Não existe nenhum antídoto específico. Na primeira hora após a ingestão pode 
realizar-se uma lavagem gástrica. Se for considerado adequado pode administrar-
se carvão ativado. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 1.4.1 Medicamentos anti-infecciosos. Antiparasitários. 
Anti-helmínticos, código ATC: P02CA01  
 
O mebendazol atua localmente no lúmen intestinal interferindo com a formação de 
tubulina na célula do parasita. O mebendazol liga-se especificamente à tubulina e 
causa alterações degenerativas ultraestruturais no intestino. Como resultado, a 
absorção de glucose, bem como as funções digestivas normais do parasita são 
interrompidas levando a um processo de autólise. 
 
Não existem evidências sobre a eficácia de Pantelmin no tratamento da 
cisticercose. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção: 
Após administração oral, cerca de 20% da dose atinge a circulação sistémica 
devido à incompleta absorção e ao extenso metabolismo de primeira passagem. As 
concentrações plasmáticas máximas são normalmente atingidas 2 a 4 horas após a 
administração. A administração com uma refeição rica em lípidos pode aumentar 
ligeiramente a biodisponibilidade do mebendazol. 
 
Distribuição: 
O mebendazol liga-se às proteínas plasmáticas em 90 a 95%. O volume de 
distribuição é de 1 a 2 L/kg, indicando que o mebendazol penetra em 
compartimentos fora do espaço vascular. Este facto é suportado pelos dados de 
doentes a fazerem terapêutica crónica com mebendazol (por exemplo, 40 mg/kg/dia 
durante 3 a 21 meses) que apresentam níveis do fármaco nos tecidos. 
 
Biotransformação: 
O mebendazol administrado por via oral é metabolizado principalmente, e em larga 
extensão, no fígado. As concentrações plasmáticas dos seus metabolitos principais 
(formas aminadas e formas aminohidroxiladas do mebendazol) são 
substancialmente superiores às observadas para o mebendazol. Os níveis 
plasmáticos de mebendazol podem estar elevados em caso de insuficiência 
hepática, insuficiência metabólica ou insuficiência de eliminação biliar. 
 
Eliminação: 
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O mebendazol, as formas conjugadas do mebendazol e os seus metabolitos sofrem 
recirculação enterohepática em alguma extensão, e são excretados através da urina 
e da bílis. A semivida de eliminação, após a administração de uma dose oral, varia 
entre 3 a 6 horas na maioria dos doentes. 
 
Farmacocinética no estado estacionário: 
Durante a administração crónica (por exemplo, 40 mg/kg/dia durante 3 a 21 meses), 
as concentrações plasmáticas do mebendazol e dos seus metabolitos principais 
aumentam, resultando numa exposição cerca de 3 vezes superior à exposição no 
estado estacionário, comparativamente à exposição após a administração de uma 
dose oral única. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os dados dos ensaios de toxicidade de dose única realizados em várias espécies 
animais revelaram que o mebendazol tem uma elevada margem de segurança. Os 
resultados dos estudos de toxicidade crónica, por administração reiterada por via 
oral, realizados em ratos com níves de dose tóxica iguais e superiores a 40 mg/kg, 
apresentaram alterações no peso do fígado com algum inchaço centrilobular e 
formação de vacúolos hepatocelulares, e apresentaram também alterações no peso 
dos testículos com alguma degeneração tubular, descamação e acentuada inibição 
da espermatogénese. 
 
Não foram observados efeitos carcinogénicos no ratinho nem no rato. 
Não foi demonstrada qualquer atividade mutagénica nos estudos de 
mutagenicidade realizados in vitro. Os resultados destes estudos revelaram a 
inexistência de lesões cromossómicas estruturais. Os resultados do teste do 
micronúcleo demonstraram efeitos aneugénicos nas células somáticos de 
mamíferos, acima do limite de concentração plasmática de 115 ng/ml. Em doses 
maternotóxicas, observou-se atividade embriotóxica e teratogénica em ratos fêmea 
grávidas com uma dose única igual ou superior a 10 mg/kg. Também se 
observaram efeitos teratogénicos e fetotóxicos em ratinhos, com doses 
maternotóxicas iguais ou superiores a 10 mg/kg. 
Não se observaram efeitos nefastos na reprodução nas outras espécies animais 
testadas. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Comprimidos: 
Celulose microcristalina, 
Carboximetilamido sódico, 
Talco, 
Amido de milho, 
Sacarina sódica (E 954), 
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Estearato de magnésio, 
Óleo vegetal hidrogenado, 
Aroma de laranja, 
Sílica anidra coloidal, 
Laurilsulfato de sódio e 
Amarelo-sol FCF (E 110). 
 
Suspensão oral: 
Sacarose, 
Celulose microcristalina, 
Laurilsulfato de sódio, 
Metilcelulose, 
Para-hidroxibenzoato de metilo (E 218),  
Para-hidroxibenzoato de propilo (E 216), 
Aroma de banana, 
Ácido cítrico monohidratado e 
Água purificada. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
Comprimidos: 3 anos. 
Suspensão oral: 5 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar a temperatura inferior a 25ºC. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Os comprimidos são acondicionados em blisters de PVC/Alu, em embalagens de 6 
e 12 unidades. 
A suspensão oral é acondicionada em frascos de vidro com 30 ml de suspensão 
oral. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 



APROVADO EM 
 28-10-2016 
 INFARMED 

 

 

Instruções para abrir o frasco 
O frasco traz uma tampa de segurança 
infantil e deve abrir-se do seguinte 
modo: empurrar a tampa plástica de 
rosca para baixo, enquanto  roda no 
sentido contrário dos ponteiros do 
relógio 
 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo 
com as exigências locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Johnson & Johnson, Lda. 
Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A 
Queluz de Baixo  
2730-055 Barcarena 
Portugal 
 
 
8. NÚMEROS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Pantelmin 100 mg comprimido 
Nº de registo: 9359703 - 6 comprimidos, 100 mg, blister PVC/Alu 
Nº de registo: 9359752 - 12 comprimidos, 100 mg, blister PVC/Alu 
 
Pantelmin 20 mg/ml suspensão oral 
Nº de registo: 9472407 - 30 ml de suspensão oral, 20 mg/ml, frasco de vidro 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Pantelmin 100 mg comprimido 
Data da primeira autorização: 19 de julho de 1973 
Data da revisão: 22 de setembro de 1998 
Data da última renovação: 22 de setembro de 2003 
 
Pantelmin 20 mg/ml suspensão oral 
Data da primeira autorização: 06 de abril de 1978 
Data da revisão: 22 de setembro de 1998 
Data da última renovação: 22 de setembro de 2003 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 


