
Ácido Tolfenâmico 200mg
Comprimidos

(Ácido Tolfenâmico)

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém 
informação importante para si.
-
-
-

Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los,
mesmo que seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 
colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

-

O que tem neste folheto:
1. O que é Ácido Tolfenâmico 200mg Comprimidos e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Ácido Tolfenâmico 200 mg Comprimidos
3. Como tomar os comprimidos de ácido tolfenâmico 200mg
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar os comprimidos de Ácido Tolfenâmico 200mg
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Ácido Tolfenâmico 200mg Comprimidos e para que é utilizado

O ácido tolfenâmico faz parte de um grupo de medicamentos denominados anti-inflamatórios não esteroides 
(AINEs). AINEs reduzem a dor.

Os comprimidos de ácido tolfenâmico 200mg são eficazes no tratamento da dor associada a um ataque agudo de 
enxaqueca em adultos.

2. O que precisa de saber antes de tomar Ácido Tolfenâmico 200 mg Comprimidos

Não tome Ácido Tolfenâmico 200mg comprimidos se você
-
-

tem alergia ao ácido tolfenâmico ou a qualquer outro componente (indicado na 
secção 6) teve anteriormente reações alérgicas (p. AINEs têm insuficiência 
hepática, renal ou cardíaca grave

está nos seus últimos três meses de gravidez
tem ou tem histórico de úlcera péptica recorrente ou sangramento péptico (úlcera ou sangramento no 
estômago ou duodeno)
já teve sangramento ou perfuração no trato digestivo devido ao tratamento com AINEs

-
-
-

-

Avisos e Precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Ácido Tolfenâmico 200 mg Comprimidos.

Tome especial cuidado com Ácido Tolfenâmico 200mg Comprimidos se
- está tomando outros AINEs, incluindo AINEs conhecidos como inibidores da COX-2
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-
-
-
-
-
-
-
-

são idosos
tem ou teve asma
tem diminuição da função cardíaca, hepática ou 
renal tem ou teve pressão arterial elevada
teve uma doença gastrointestinal (doença de Crohn ou inflamação do cólon e do reto) tem uma 
doença do tecido conjuntivo, como lúpus eritematoso sistêmico (LES)
tem doença cardiovascular, doença arterial periférica e/ou doença cerebrovascular teve 
úlcera péptica, sangramento ou perfuração intestinal

Medicamentos como Ácido Tolfenâmico 200 mg Comprimidos podem estar associados a um pequeno aumento do risco de 
ataque cardíaco (“enfarte do miocárdio”) ou acidente vascular cerebral. Qualquer risco é mais provável com altas doses e 
tratamento prolongado. Não exceda a dose recomendada ou a duração do tratamento.

Se você tem problemas cardíacos, acidente vascular cerebral anterior ou pensa que pode estar em risco 
dessas condições (por exemplo, se você tem pressão alta, diabetes, colesterol elevado, triglicerídeos elevados 
ou é fumante), você deve discutir seu tratamento com seu médico ou farmacêutico.

Crianças
Não é recomendado o uso em crianças

Outros medicamentos e Ácido Tolfenâmico 200mg Comprimidos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar 
outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.
- Quaisquer outros AINEs (incluindo aspirina), como Ácido Tolfenâmico 200mg comprimidos podem aumentar o 

risco de efeitos indesejáveis
Glicosídeos cardíacos (medicamentos para o coração), como os comprimidos de Ácido Tolfenâmico 200mg podem aumentar o 

risco de efeitos indesejáveis   e agravar a insuficiência cardíaca

Corticosteróides (usados   para tratar várias condições inflamatórias), pois os comprimidos de Ácido Tolfenâmico 
200mg podem aumentar o risco de efeitos indesejáveis   gastrointestinais

Quinolonas (antibióticos), como comprimidos de Ácido Tolfenâmico 200mg podem aumentar o risco 
de desenvolver convulsões

Tacrolimus, ciclosporina (medicamentos utilizados para suprimir o sistema imunitário), pois os comprimidos de Ácido 
Tolfenâmico 200 mg podem aumentar o risco de problemas renais

Comprimidos de água (medicamento diurético), pois os comprimidos de Ácido Tolfenâmico 200mg podem aumentar o risco de 

problemas renais

Medicamentos usados   para tratar a ansiedade e a depressão conhecidos como inibidores seletivos da recaptação da 

serotonina (ISRSs)

Medicamentos usados   para tratar a pressão arterial 

elevada Mifepristona (pílula do aborto)

Lítio (usado para tratar certas condições mentais) Metotrexato (usado para 
tratar, por exemplo, câncer, psoríase e reumatismo) Diluentes de sangue, 
como varfarina ou aspirina
Zidovudina (usado em casos de infecção pelo HIV)

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Ácido Tolfenâmico 200mg Comprimidos com alimentos, bebidas e álcool Os 
comprimidos de Ácido Tolfenâmico 200mg devem ser tomados com ou após as refeições. 
seu remédio.

Beba um copo de água com

Gravidez, amamentação e fertilidade
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Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu 
médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Anormalidades foram relatadas em bebês cujas mães tomaram AINEs durante a gravidez. Durante o primeiro e 
segundo trimestres de gravidez, o ácido tolfenâmico não deve ser administrado a menos que seja claramente 
necessário. Você não deve tomar ácido tolfenâmico durante os últimos três meses de gravidez, pois pode afetar a 
função renal e a circulação do bebê, a coagulação do sangue na mãe e no bebê e o trabalho de parto.

O Ácido Tolfenâmico deve ser evitado se estiver a amamentar, uma vez que pequenas quantidades do medicamento podem 
passar para o leite materno.

Os comprimidos de Ácido Tolfenâmico 200mg podem dificultar a gravidez. Deve 
informar o seu médico se estiver a planear engravidar ou se tiver problemas para 
engravidar.

Condução e utilização de máquinas
Ácido Tolfenâmico 200mg Comprimidos pode causar tonturas, sonolência, cansaço e distúrbios 
visuais. Se for afetado por estes, não conduza nem utilize máquinas.

Informações importantes sobre alguns componentes de Ácido Tolfenâmico 200mg Comprimidos Os 
comprimidos de Ácido Tolfenâmico 200mg contêm menos de 1 mmol de sódio (23mg) por comprimido, ou seja, 
essencialmente “isentos de sódio”.

3. Como tomar os comprimidos de ácido tolfenâmico 200mg

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Consulte o seu 
médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

O seu médico irá prescrever uma dose adequada para si. Dependendo da sua resposta, a dose pode ser 
repetidauma vezapós 1-2 horas.

O comprimido deve ser tomado por via oral (pela boca).

O comprimido deve ser engolido inteiro. Beba um copo de água com o seu medicamento.

A dose habitual é:

Adultos:
Enxaqueca – crises agudas: 200mg quando aparecem os primeiros sintomas da enxaqueca. O tratamento pode ser 
repetido uma vez após 1-2 horas se não for obtido um efeito satisfatório.

Uso em crianças:
O uso em crianças não é recomendado.

Idoso:
O seu médico irá prescrever-lhe uma dose adequada.

Se tomar mais Ácido Tolfenâmico 200 mg Comprimidos do que deveria
Se tiver tomado mais Ácido Tolfenâmico 200 mg Comprimidos do que deveria, contacte imediatamente o seu 
médico ou o hospital local.

Caso se tenha esquecido de tomar Ácido Tolfenâmico 200 mg Comprimidos
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Não tome uma dose dupla para compensar uma dose esquecida.

Se parar de tomar Ácido Tolfenâmico 200 mg Comprimidos
É muito importante que tome o seu medicamento conforme indicado pelo seu médico. Você não deve parar 
repentinamente de tomar Ácido Tolfenâmico 200mg Comprimidos, antes de falar com seu médico sobre isso.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Se sofrer de algum dos seguintes efeitos secundários em qualquer altura durante o seu tratamento
PARAR DE TOMARo remédio eprocure ajuda médica imediata:
-
-
-

Passar sangue nas fezes (fezes/movimentos) Passar 

fezes pretas de alcatrão

Vomitar qualquer sangue ou partículas escuras que se pareçam com borra de café

PARAR DE TOMARo medicamento e informe o seu médico se sentir:
-
-

Indigestão ou azia
Dor de estômago ou outros sintomas estomacais anormais

Se ocorrer algum dos seguintes efeitos colaterais graves,PARAR DE TOMAReste medicamento e contacte 
imediatamente o seu médico ou dirija-se directamente ao serviço de urgência do hospital mais próximo.
-
-
-
-
-

Úlcera péptica (arrotos, desconforto no estômago, vômitos) 
Hemorragia gastrointestinal
Uma reação de choque alérgico (falta de ar, erupção cutânea ou pieira) 
Inchaço da face, lábios, língua ou garganta
Reações cutâneas graves com erupção cutânea bolhosa/bolhas, inflamação da pele e/ou descamação da 
camada superior da pele, por exemplo, síndrome de Stevens Johnson e necrólise epidérmica tóxica (muito 
raras)
Falta de um tipo de glóbulos brancos (sintomas de gripe, resfriado, febre alta, dor de garganta) Diminuição do 
número de todas as células do sangue (sintomas de gripe, fadiga, tontura, sangramentos espontâneos)

Meningite (pescoço rígido, dor de cabeça, febre, náusea, vômito ou desorientação) 
Manchas avermelhadas ou arroxeadas na pele
Alucinações
Inflamação do fígado (amarelecimento da pele ou da parte branca dos 
olhos) Inflamação do rim e insuficiência renal (distúrbios ao urinar) Fezes 
com sangue
Vômito de sangue
Reações alérgicas como asma, asma agravada, pieira, dificuldade em respirar 
Inflamação do pâncreas (pancreatite) Hipertensão arterial (hipertensão)

Insuficiência cardíaca

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Outros efeitos secundários incluem os seguintes e deve informar o seu médico assim que notar algum 
destes:
-
-
-
-

Inchaço
Náusea
Vômito
Diarréia
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-
-
-
-
-
-

Flatulência (vento)
Constipação
Indigestão
Dor de estômago
Inflamação da boca ou estômago
Agravamento de doenças gastrointestinais (doença de Crohn ou inflamação do cólon e do 
reto)
Irritação na pele

Coceira
Erupção de urtiga

Distúrbios visuais
Dor no olho e/ou perda de visão Dor 
de cabeça
Sensação de alfinetes e agulhas na pele 
Depressão
Confusão
Zumbido
Tremendo ou tremendo
Sentimento de euforia
Tontura
Vaga sensação de fraqueza 
Exaustão
Sonolência
Dor leve ao urinar
Descoloração da urina (um pouco mais cor de limão) 
Diminuição da função hepática ou renal
Sensibilidade à luz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Medicamentos como Ácido Tolfenâmico 200 mg Comprimidos podem estar associados a um pequeno aumento do risco de ataque 

cardíaco (“enfarte do miocárdio”) ou acidente vascular cerebral.

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis 
efeitos colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do Esquema de 
Cartão Amarelo em:www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure MHRA Yellow Card no Google Play ou Apple App Store.

Ao comunicar efeitos secundários pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como conservar os comprimidos de Ácido Tolfenâmico 200mg

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior. A data de validade refere-se 
ao último dia desse mês.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como 
deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas irão ajudar a proteger o meio ambiente.

Armazenar abaixo de 25ºC.
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6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Ácido Tolfenâmico 200mg Comprimidos

- A substância ativa é o ácido tolfenâmico.
- Os outros componentes são: Amido de milho, amidoglicolato de sódio, macrogol, ácido algínico, 

celulose microcristalina, croscarmelose sódica, sílica coloidal anidra e estearil fumarato 
sódico.

Qual o aspecto de Ácido Tolfenâmico 200mg comprimidos e conteúdo da embalagem
Os comprimidos de Ácido Tolfenâmico 200 mg são comprimidos brancos, ovais, convexos, com ranhuras, com as marcações FM7 e GEA 

numa das faces.

Os comprimidos de Ácido Tolfenâmico 200mg são acondicionados em blisters ou recipientes de comprimidos de polietileno e estão disponíveis 

em embalagens com 3, 10 e 30 comprimidos. Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Dinamarca.

Fabricante
FAMAR SA,7 Anthoussas Av.,153 44 Anthoussa Attiki, Grécia ou

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Dinamarca

Distribuído por:Galen Limited, Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5UA, Reino Unido.

Este folheto foi revisto pela última vez em junho de 2020.
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