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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 

 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 
HYDROTRICINE, 1 mg, pastilha 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada pastilha de 1 g contém 1 mg de tirotricina. 
Excipientes, ver 6.1 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Pastilha. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Tratamento local tópico de infecções localizadas e limitadas à mucosa bucal e 
orofaríngea. 
 
 
4.2 Posologia e modo e via de administração 
 
As pastilhas Hydrotricine destinam-se a uso oral. 
 
Tomar, em média, 4 a 10 pastilhas por dia, consoante os casos. Esta dose pode ser 
aumentada segundo o critério do médico.  
Cada pastilha de Hydrotricine está doseada a 1 mg de Tirotricina num excipiente que 
se dissolve lentamente na boca em contacto com a saliva e que liberta 
progressivamente a substância activa. Não mastigar as pastilhas. 
 
4.3 Contra-indicações 
 
A Hydrotricine está contra-indicada em caso de alergia ou hipersensibilidade 
conhecidas à tirotricina ou a esta família de antibióticos ou ainda a qualquer dos 
excipientes.  
Está desaconselhado o uso em crianças com idade inferior a 6 anos.  
 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Não mastigar as pastilhas; deixar dissolver lentamente. 
Desaconselha-se o uso em crianças com idade inferior a 6 anos. 
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No caso de persistência de sintomas ou manifestações sistémicas, a situação deverá 
ser reavaliada. 
Hydrotricine contêm glucose e sacarose, Doentes com doenças hereditárias raras  de 
intolerância à frutose, malabsorção de glucose-galactose ou insuficiência de sacarase-
isomaltase não devem tomar este medicamento 
 
 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Não descritas. 
 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Na ausência de elementos concretos, não se aconselha a administração de 
Hydrotricine na grávida ou durante o período de aleitamento. 
 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não descritos 
 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
A tirotricina não é um antibiótico adequado à administração sistémica, pelo que 
quando absorvido pode incluir risco de selecção de estirpes de microorganismos 
resistentes. 
 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não estão referenciadas na bibliografia casos de sobredosagem. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico:  6.1.1 Medicamentos que actuam na boca e orofaringe 
de aplicação tópica 
ATC: R02AB02 
 
A tirotricina é um antibiótico de natureza polipeptídica utilizado para o tratamento local 
de infecções dérmicas e orais. 
A HYDROTRICINE fundamenta a sua actividade na aplicação das propriedades 
antibióticas da tirotricina, para o tratamento das doenças da boca e da faringe. Ela 
exerce sobre os germes responsáveis pelas afecções da boca e garganta uma acção 
inibidora e bactericida. 
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A apresentação na forma de pastilhas tem a vantagem de permitir pôr a mucosa bucal 
em contacto com uma forte concentração de tirotricina permitindo a obtenção de um 
efeito terapêutico rápido. 
 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A tirotricina possui um efeito antibacteriano limitado aos germes Gram+ da cavidade 
oral. Após deglutição é destruída pelas enzimas digestivas e não é, por isso, 
absorvida pela mucosa intestinal. 
 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Não se encontram descritos. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Goma arábica, glucose, óleo essencial de hortelã-pimenta, amido de milho, estearato 
de magnésio, talco e sacarose. 
 
 
6.2. Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
 
6.3 Prazo de validade 
 
5 anos. 
 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Não conservar acima de 25º C. 
 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Blister constituído por PVC moldado e folha de alumínio revestida de polietileno. 
Embalagem com 24 pastilhas (2 blisters com 12 pastilhas). 
 
 
6.6 Instruções de utilização e manipulação  
 
Não existem requisitos especiais. 
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7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
LABORATÓRIOS VITÓRIA, S.A. 
Rua Elias Garcia, 28 - Venda Nova 
2700-327 Amadora 
(Sob licença Aventis Pharma) 
 
 
8. NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
9969600 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Anterior ao Decreto Nº 41448 de 1957. 
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