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Resumo das Características do medicamento 
 
1 Denominação do medicamento 
 
Redrate  pó para solução oral Associação 
 
2 Composição qualitativa e quantitativa 
 
1 carteira contém: 
 
Glucose 4 g 
Cloreto de sódio 0,7 g 
Bicarbonato de sódio 0,5 g 
Cloreto de potássio 0,3 g 
 
Composição da solução: 
 
Glucose 22,2 mMol 
Na+ 18    mMol 
C1- 16    mMol 
H CO –3   6    mMol 
K+   4    mMol 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3 Forma farmacêutica 
 
Pó para solução oral. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Diarreia. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Crianças e adultos: ingestão consoante as necessidades 
 
 Bebés: administração consoante as necessidades. Ideal a quantidade de 200 
ml/kg de peso/24 horas 
 
Crianças- 1 carteira após cada dejecção diarreica. 
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 Idosos- 1 ou 2 carteiras após cada dejecção diarreica. 
 
 Redrate está contra-indicado nos insuficientes renais. 
 
Não é aconselhada a administração de Redrate nos doentes insuficientes 
hepáticos, devido a ausência de dados 
 
Nos idosos, a administração de soluções contendo glucose e electrólitos deve 
ser cuidadosa em caso de alterações renais ou hepáticas graves ou em outras 
situações em que o balanço electrolítico normal se encontre alterado. 
 
O volume de Redrate reconstituído a tomar deve ser decidido pelo médico 
assistente, tendo em consideração o peso do doente e o estado e gravidade da 
situação. Um princípio básico no tratamento da diarreia é a substituição da perda 
de líquidos e a manutenção de uma ingestão de líquidos suficiente para repor a 
sua perda nas fezes. 
 
Nos estados iniciais do tratamento da diarreia, todos os alimentos, incluindo o 
leite de vaca e o leite artificial, devem ser interrompidos. Não se deve no entanto 
interromper o aleitamento materno. Nas crianças amamentadas sugere-se que 
se dê à criança o mesmo volume de Redrate do que o da alimentação normal, 
seguindo-se o aleitamento. Pode ser necessário, durante este período, a 
expressão do leite residual da mama. Após 24-48 horas, quando os sintomas 
desaparecerem, a dieta normal deve ser retomada gradualmente para evitar o 
agravamento da situação.  
 
Quando a diarreia é acompanhada de vómitos, sugere-se ingestão frequente de 
pequenas quantidades de Redrate. No entanto, é importante que seja tomado o 
volume total necessário de Redrate.  
 
Modo e via de administração: 
 
Dissolver o conteúdo da carteira em 200 ml de água fervida , ficando a mistura 
pronta a beber depois de arrefecida. 
Administração por via oral 
 
4.3 Contra-indicações 
 
Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer dos excipientes do Redrate 
Insuficiência renal, anúria e má absorção de monossacáridos. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Se a diarreia não melhorar, rapidamente deverá consultar o médico. 
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O Redrate só deve ser reconstituído com água  
Cada carteira deve ser sempre reconstituída em 200 ml de água. 
 
Utilizar água potável nos adultos e crianças. Nos lactentes ou quando não existir 
água potável disponível, a água deverá ser fervida antes de ser utilizada e 
arrefecida na altura. A solução deve ser preparada imediatamente antes da sua 
utilização.  
 
Uma solução mais fraca do que a recomendada não contém a concentração 
óptima de glucose e electrólitos e uma solução mais forte do que a 
recomendada pode provocar desequilíbrio electrolítico. 
 
Se a diarreia não melhorar rapidamente, os doentes deverão ser reavaliados. 
 
Nos idosos, a administração de soluções contendo glucose e electrólitos deve 
ser cuidadosa em caso de alterações renais ou hepáticas graves ou em outras 
situações em que o balanço electrolítico normal se encontre alterado. 
 
Nos lactentes, deve interromper-se durante 24 horas a alimentação com leite de 
vaca ou leite artificial, que deverão ser reintroduzidos gradualmente quando a 
diarreia tiver diminuído. Não se deve interromper o aleitamento materno. 
 
 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção  
 
 Os estudos de interacção só foram realizados em adultos, contudo, não 
foramdetectadas interacções 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
O Redrate não é excretado no leite materno. Não são conhecidos efeitos 
farmacológicos nocivos deste medicamento na gravidez e/ ou em fetos / recém-
nascidos. 
 
Este medicamento é comercializado há longos anos e não há conhecimento de 
efeitos adversos do Redrate na gravidez ou na saúde dos fetos ou em crianças 
recém-nascidas. Até à data, não são conhecidos efeitos epidimiológicos 
relevantes.  
 
Assim, a terapêutica com Redrate não está contra-indicada na gravidez e 
aleitamento. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
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Os efeitos de Redrate sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são 
nulos. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Doenças gastrointestinais 
Podem ocorrer vómitos após a administração da solução oral, em particular 
quando ingerida com demasiada rapidez." 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não foram observados casos de sobredosagem. 
 
No caso de uma sobredosagem significativa, os electrólitos séricos devem ser  
avaliados  o  mais  rapidamente possível, tomando as medidas adequadas para 
a correcção de quaisquer alterações; os níveis devem ser monitorizados até ao 
seu retorno aos valores normais. Tal é particularmente importante nas crianças 
muito jovens e em caso de insuficiência hepática ou renal graves. 
 
 
5.PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 11.3.2.4 Associação de sais para re-hidratação oral. 
 
Código ATC: A07CA  
 
Redrate é utilizado na rehidratação por via oral. 
 
De acordo com recentes dados patofisiológicos a correcção da desidratação é 
um elemento importante no tratamento da diarreia aguda. Esta combinação de 
electrólitos estimula a absorção de água e electrólitos a partir do tracto 
gastrointestinal e previne ou reverte a desidratação na diarreia. 
 
Qualquer que seja a causa da diarreia as consequências metabólicas são 
semelhantes: desidratação, acidose metabólica e deficiência de potássio. Estas 
alterações surgem por perda de fluído isosmótico, de bicarbonato e potássio nas 
fezes. 
 
A rehidratação oral depende inteiramente do transporte facilitado com a glucose.  
 
O sódio e a glucose são transportados activamente através da membrana para 
dentro dos enterócitos. O sódio é então transportado para os espaços 
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intercelulares e o gradiente osmótico resultante faz com que a água e os 
electrólitos sejam retirados do intestino para a circulação. 
 
A concentração de glucose na solução oral é importante para um transporte 
óptimo de sódio. Soluções com baixas concentrações não tem glucose suficiente 
para facilitar o transporte e soluções com altas concentrações são 
excessivamente hipertónicas podendo agravar a diarreia. A solução óptima deve 
ser isosmótica com concentração molar de sódio e glucose semelhante. 
 
A composição de Redrate corresponde à da solução recomendada pela OMS 
para rehidratação oral. (Na+ = 90 mMol/l e Glucose 111 mMol/l). 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção de água segue a absorção de Na+ no intestino delgado; esta ocorre 
por 3 mecanismos: difusão passiva, activa, através da bomba de Na+ e 
transporte facilitado com a glucose. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Não são conhecidos estudos de segurança pré-clínica com a solução. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Aerosil 200. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
24 horas após reconstituição a temperatura entre os 2 a 8 º C 
1 hora após reconstituição a temperatura inferior a 25 º C 
A solução não deve ser fervida. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Não guardar acima de 25ºC. Conservar ao abrigo do calor e da humidade 
Condições de conservação do medicamento diluído, ver secção 6.3. 
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6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Carteiras formadas por um complexo de alumínio e polietileno, gravadas, 
contendo pó para a preparação de 200 ml de solução oral. 
 
Embalagens de 8 e 20 carteiras 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação  
 
Não existem requisitos especiais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
SANOFI-AVENTIS – Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Empreendimento Lagoas Park,  
Edifício 7 - 3º Piso 
2740-244 Porto Salvo 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
  9662510 – embalagem de 8 carteiras. 
  9662502 – embalagem de 20 carteiras.   
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data de AIM: 87-07-03 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
  
 


