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 FOLHETO INFORMATIVO
 
 Leia atentamente este folheto antes de tomar o medicamento.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes

prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
 
 Neste folheto:
1. O que é VIAGRA e para que é utilizado
2. Antes de tomar VIAGRA
3. Como tomar VIAGRA
4. Efeitos secundários possíveis
5. Conservação de VIAGRA
6. Outras informações
 
 VIAGRA 25 mg comprimidos revestidos por película
 Sildenafil (sob a forma de citrato)
 
- A substância activa de VIAGRA é o sildenafil. Cada comprimido contém 25 mg de sildenafil

(sob a forma de citrato).
- Os outros ingredientes são:
Núcleo do comprimido: celulose microcristalina, hidrogenofosfato de cálcio (anidro), croscarmelose
de sódio, estearato de magnésio.
Revestimento por película: hipromelose, dióxido de titânio (E 171), lactose, triacetina, laca alumínica
de carmin de indigo (E 132).
 
 Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Titular da Autorização de Fabrico:
O titular da autorização de introdução no mercado é a Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT 13 9NJ,
Reino Unido
 VIAGRA é fabricado pela Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-
Cisse, França.
 
 
1. O QUE É VIAGRA E PARA QUE É UTILIZADO
 
 Os comprimidos revestidos por película de VIAGRA são azuis e em forma de diamante arredondado.
Estes encontram-se marcados com “PFIZER” numa das faces e “VGR 25” na outra face. Os
comprimidos são fornecidos em embalagens “blister” contendo 1, 4, 8 ou 12 comprimidos. Algumas
embalagens poderão não ser comercializadas no seu país.
 
 VIAGRA pertence a um grupo de medicamentos designado por inibidores da fosfodiesterase tipo 5.
Este medicamento actua por relaxamento dos vasos sanguíneos do pénis, permitindo o afluxo de
sangue para o pénis, quando sexualmente estimulado. VIAGRA só o ajudará a obter uma erecção se
for sexualmente estimulado. Não deve tomar VIAGRA se não tiver disfunção eréctil. Não deve tomar
VIAGRA se for mulher.
 
 VIAGRA é um tratamento para os homens com disfunção eréctil, mais vulgarmente conhecida por
impotência. Isto é, quando um homem não consegue obter, ou manter, uma rigidez do pénis em
erecção, adequada à actividade sexual.
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2. ANTES DE TOMAR VIAGRA

Não tome  VIAGRA:
 
� Se está a tomar medicamentos que contenham nitratos, ou  dadores de óxido nítrico, tal como o

nitrito de amilo (“poppers“). Estes medicamentos são frequentemente utilizados para alívio da
angina de peito (ou “dor no peito”). VIAGRA pode provocar um aumento grave dos efeitos
destes medicamentos. Informe o seu médico se está a tomar algum destes medicamentos. Se tem
dúvidas informe-se junto do seu médico ou farmacêutico.

 
� Se tem hipersensibilidade (alergia) ao sildenafil ou a qualquer outro ingrediente do VIAGRA.

� Se tem problemas cardíacos ou hepáticos graves.

� Se teve uma trombose ou um ataque cardíaco recentemente, ou se tem pressão arterial baixa.
 
� Se tem determinadas doenças oculares hereditárias (tal como, retinite pigmentosa).
 
 Tome especial cuidado com VIAGRA:
 
 Informe o seu médico:
� se tem anemia falciforme (uma anomalia nos glóbulos vermelhos), leucemia (cancro das células

do sangue), mieloma múltiplo (cancro da medula óssea) ou qualquer doença ou deformação do
pénis. Estas situações poderão exigir um especial cuidado quando estão a ser tomados
medicamentos para a disfunção eréctil.

� se tem problemas cardíacos. Neste caso, o seu médico deve avaliar cuidadosamente se o seu
coração suporta o esforço adicional associado a uma relação sexual.

 
� se tem actualmente uma úlcera do estômago ou um problema hemorrágico (tal como a

hemofilia).
 
 Não deve utilizar VIAGRA em simultâneo com quaisquer outros tratamentos para a disfunção eréctil.
 
 Cuidados especiais a ter em crianças
 VIAGRA não deve ser administrado a crianças com idade inferior a 18 anos.
 
 Cuidados especiais a ter em doentes idosos com idade superior a 65 anos
 Se é idoso, a dose inicial de VIAGRA deve ser ajustada.
 
 Cuidados especiais a ter em doentes com problemas renais ou hepáticos
 Deve informar o seu médico se tem problemas renais ou hepáticos. O seu médico pode decidir que a
dose para si deve ser diferente.
 
 Tomar VIAGRA com alimentos e bebidas:
 Quando VIAGRA é tomado com alimentos pode demorar mais tempo a actuar.
 
 Gravidez:
 VIAGRA  não é indicado para mulheres.
 
 Aleitamento:
 VIAGRA não é indicado para mulheres.
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 Condução de veículos e utilização de máquinas:
 VIAGRA pode provocar tonturas e alterações da visão. Deve estar consciente de como reage ao
VIAGRA antes de conduzir ou utilizar máquinas.
 
 Tomar VIAGRA com outros medicamentos:
 Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros
medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.
 VIAGRA comprimidos pode interferir com alguns medicamentos, em especial com os utilizados para
tratamento da “dor no peito”. Em caso de urgência médica, deve informar que está a tomar VIAGRA.
Não tome VIAGRA com outros medicamentos excepto se o seu médico lhe disser que o pode fazer.
 
 VIAGRA pode causar um aumento grave dos efeitos de medicamentos designados nitratos e dos
dadores de óxido nítrico, tal como o nitrito de amilo (“poppers“). Estes medicamentos são
frequentemente utilizados para o alívio da angina de peito (ou “dor no peito”). NÃO deve tomar
VIAGRA caso esteja a ser medicado com estes medicamentos.
 
Se está a tomar inibidores das proteases, tais como para o tratamento do VIH, o seu médico poderá
pretender que inicie o tratamento com a dose mais baixa de VIAGRA (25 mg).
 
 
3. COMO TOMAR VIAGRA

Tome o VIAGRA sempre de acordo com as instruções do médico. Fale com o seu médico ou
farmacêutico sempre que tiver dúvidas. A dose habitual é de 50 mg.
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que VIAGRA é demasiado forte ou
demasiado fraco.
 
 Deve tomar VIAGRA cerca de uma hora antes da actividade sexual. Tome o comprimido inteiro, com
um pouco de água.
 
 VIAGRA apenas o ajudará a obter uma erecção se for sexualmente estimulado. VIAGRA não
conduzirá a uma erecção se não for sexualmente estimulado. O período de tempo que o VIAGRA
demora a actuar varia de pessoa para pessoa, mas, normalmente, esse período varia entre meia hora e
uma hora. Poderá verificar que o VIAGRA demora mais tempo a actuar se for tomado com uma
refeição substancial.
 
 A ingestão de bebidas alcoólicas pode impedir temporariamente a capacidade de obter uma erecção.
Para obter o máximo benefício do medicamento, não ingira grandes quantidades de bebidas alcoólicas
antes de tomar o VIAGRA.
 
 Se o VIAGRA não o ajudar a ter erecção ou se a erecção não durar o suficiente para completar a
relação sexual, deverá informar o seu médico.
 
 Não deve utilizar VIAGRA mais do que uma vez por dia.
 
 Se tomar mais VIAGRA do que deveria:
 
 Uma dose superior a 100 mg não aumenta a eficácia. No entanto, terá como resultado um aumento dos
efeitos indesejáveis e da gravidade dos mesmos.
 
 Não deve tomar mais comprimidos do que aqueles que o seu médico lhe indicou.
 
 Se tomar mais comprimidos do que lhe foi recomendado, contacte o seu médico.
 
 



6

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
 
 Como os demais medicamentos, VIAGRA pode ter efeitos secundários. Estes efeitos são
habitualmente de natureza ligeira a moderada.
 
 Os efeitos indesejáveis mais comuns são as cefaleias e o rubor facial. Efeitos indesejáveis menos
frequentemente descritos incluem: indigestão, tonturas, nariz entupido e efeitos sobre a visão
(incluindo visão com traços coloridos, percepção aumentada da luz ou visão turva).
 Raramente foram relatados olhos vermelhos e dor ocular.
 
 Podem ocorrer dores musculares se o VIAGRA for tomado mais do que uma vez por dia.
 
 Raramente, foram referidas erecções prolongadas e, por vezes, dolorosas, após a administração de
VIAGRA. Se tiver uma erecção que dure continuamente mais de 4 horas, deve contactar um médico
imediatamente.
 
 Raramente, foram referidas reacções de hipersensibilidade (inclusive exantema cutâneo).
 
 Ataque cardíaco, trombose, batimentos cardíacos irregulares e morte foram raramente descritos em
homens a tomar VIAGRA. A maioria destes doentes, mas não todos, tinham problemas cardíacos
antes de tomar este medicamento. Não é possível determinar se estes acontecimentos se relacionam
directamente com VIAGRA.
 
 Especialmente no caso da ocorrência de dor no peito durante, ou após a relação sexual, não deve
utilizar nitratos e deve contactar imediatamente o médico.
 
 Se tiver qualquer um destes efeitos indesejáveis e se estes forem incómodos, graves ou não
desaparecerem com a continuação do tratamento, informe o seu médico.
 
Caso detecte efeitos secundários de VIAGRA não  mencionados neste folheto, informe o seu médico
ou  farmacêutico.
 
 
5. CONSERVAÇÃO DE VIAGRA
 
 Manter fora do alcance e da vista das crianças.
 
 Não conservar acima de 30ºC.
 Guardar na embalagem de origem, para proteger da humidade.
 Não utilize VIAGRA após expirar o prazo de validade indicado na embalagem.
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 6. OUTRAS INFORMAÇÕES
 
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular
da Autorização de Introdução no Mercado.

België  /Belgique / Belgien
Pfizer S.A.
Rue Léon Theodor 102
B-1090 Bruxelles / Brussel/ Brüssel
Tél/Tel: +32 (0)2 421 15 11

Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Rue Léon Theodor 102
B-1090 Bruxelles/Brussel – Belgique/ Belgien
Tél: +32 (0)2 421 15 11

Danmark
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland
Pfizer bv
Postbus 37
NL-2900 AA Capelle a/d IJssel
Tel: +31 (0)10 406 42 00

Deutschland
Pfizer GmbH
Pfizerstraße 1
D-76139 Karlsruhe
Tel: +49 (0)721 61 01 01

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Seidengasse 33-35
A-1070 Wien
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Αλκέτου 5
GR-116 33 Αθήνα
Τ�λ:  +30 210 7517981-3

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Apartado 30
P-2831-906 Coina
Tel: +351 21 227 8200

España
Pfizer S.A.
Avenida de Europa 20-B
Parque Empresarial La Moraleja
E-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 490 99 00

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Lars Sonckin kaari 4/ Lars Soncks båge 4
FIN-02600 Espoo/ Esbo
Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

France
Pfizer
23-25, Av. Du Dr Lannelongue
F- 75014 Paris
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Sverige
Pfizer AB
Box 501
S-183 25 Täby
Tel: +46 (0)8 519 062 00

Ireland
Pfizer (Ireland) Limited
Parkway House
Ballymount Road Lower
IRL-Dublin 12
Tel: +353 1800 633 363

United Kingdom
Pfizer Limited
Walton Oaks
Dorking Road
Tadworth
Surrey KT20 7NS – UK
Tel: +44 (0)1737 331111

Italia
Pfizer Italia S.r.l.
Via Valbondione, 113
I-00188 Roma
Tel: +39 06 33 18 21

Este folheto foi aprovado pela última vez em:
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 FOLHETO INFORMATIVO
 
 Leia atentamente este folheto antes de tomar o medicamento.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes

prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
 
 Neste folheto:
1. O que é VIAGRA e para que é utilizado
2. Antes de tomar VIAGRA
3. Como tomar VIAGRA
4. Efeitos secundários possíveis
5. Conservação de VIAGRA
6. Outras informações
 
 VIAGRA 50 mg comprimidos revestidos por película
 Sildenafil (sob a forma de citrato)
 
- A substância activa de VIAGRA é o sildenafil. Cada comprimido contém 50 mg de sildenafil

(sob a forma de citrato).
- Os outros ingredientes são:
Núcleo do comprimido: celulose microcristalina, hidrogenofosfato de cálcio (anidro), croscarmelose
de sódio, estearato de magnésio.
Revestimento por película: hipromelose, dióxido de titânio (E 171), lactose, triacetina, laca alumínica
de carmin de indigo (E 132).
 
 Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Titular da Autorização de Fabrico:
O titular da autorização de introdução no mercado é a Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT 13 9NJ,
Reino Unido
 VIAGRA é fabricado pela Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-
Cisse, França.
 
 
1. O QUE É VIAGRA E PARA QUE É UTILIZADO
 
 Os comprimidos revestidos por película de VIAGRA são azuis e em forma de diamante arredondado.
Estes encontram-se marcados com “PFIZER” numa das faces e “VGR 50” na outra face. Os
comprimidos são fornecidos em embalagens “blister” contendo 1, 4, 8 ou 12 comprimidos. Algumas
embalagens poderão não ser comercializadas no seu país.
 
 VIAGRA pertence a um grupo de medicamentos designado por inibidores da fosfodiesterase tipo 5.
Este medicamento actua por relaxamento dos vasos sanguíneos do pénis, permitindo o afluxo de
sangue para o pénis, quando sexualmente estimulado. VIAGRA só o ajudará a obter uma erecção se
for sexualmente estimulado. Não deve tomar VIAGRA se não tiver disfunção eréctil. Não deve tomar
VIAGRA se for mulher.
 
 VIAGRA é um tratamento para os homens com disfunção eréctil, mais vulgarmente conhecida por
impotência. Isto é, quando um homem não consegue obter, ou manter, uma rigidez do pénis em
erecção, adequada à actividade sexual.
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2. ANTES DE TOMAR VIAGRA

Não tome  VIAGRA:
 
� Se está a tomar medicamentos que contenham nitratos, ou  dadores de óxido nítrico, tal como o

nitrito de amilo (“poppers“). Estes medicamentos são frequentemente utilizados para alívio da
angina de peito (ou “dor no peito”). VIAGRA pode provocar um aumento grave dos efeitos
destes medicamentos. Informe o seu médico se está a tomar algum destes medicamentos. Se tem
dúvidas informe-se junto do seu médico ou farmacêutico.

 
� Se tem hipersensibilidade (alergia) ao sildenafil ou a qualquer outro ingrediente do VIAGRA.

� Se tem problemas cardíacos ou hepáticos graves.

� Se teve uma trombose ou um ataque cardíaco recentemente, ou se tem pressão arterial baixa.
 
� Se tem determinadas doenças oculares hereditárias (tal como, retinite pigmentosa).
 
 Tome especial cuidado com VIAGRA:
 
 Informe o seu médico:
� se tem anemia falciforme (uma anomalia nos glóbulos vermelhos), leucemia (cancro das células

do sangue), mieloma múltiplo (cancro da medula óssea) ou qualquer doença ou deformação do
pénis. Estas situações poderão exigir um especial cuidado quando estão a ser tomados
medicamentos para a disfunção eréctil.

� se tem problemas cardíacos. Neste caso, o seu médico deve avaliar cuidadosamente se o seu
coração suporta o esforço adicional associado a uma relação sexual.

 
� se tem actualmente uma úlcera do estômago ou um problema hemorrágico (tal como a

hemofilia).
 
 Não deve utilizar VIAGRA em simultâneo com quaisquer outros tratamentos para a disfunção eréctil.
 
 Cuidados especiais a ter em crianças
 VIAGRA não deve ser administrado a crianças com idade inferior a 18 anos.
 
 Cuidados especiais a ter em doentes idosos com idade superior a 65 anos
 Se é idoso, a dose inicial de VIAGRA deve ser ajustada.
 
 Cuidados especiais a ter em doentes com problemas renais ou hepáticos
 Deve informar o seu médico se tem problemas renais ou hepáticos. O seu médico pode decidir que a
dose para si deve ser diferente.
 
 Tomar VIAGRA com alimentos e bebidas:
 Quando VIAGRA é tomado com alimentos pode demorar mais tempo a actuar.
 
 Gravidez:
 VIAGRA  não é indicado para mulheres.
 
 Aleitamento:
 VIAGRA não é indicado para mulheres.
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 Condução de veículos e utilização de máquinas:
 VIAGRA pode provocar tonturas e alterações da visão. Deve estar consciente de como reage ao
VIAGRA antes de conduzir ou utilizar máquinas.
 
 Tomar VIAGRA com outros medicamentos:
 Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros
medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.
 VIAGRA comprimidos pode interferir com alguns medicamentos, em especial com os utilizados para
tratamento da “dor no peito”. Em caso de urgência médica, deve informar que está a tomar VIAGRA.
Não tome VIAGRA com outros medicamentos excepto se o seu médico lhe disser que o pode fazer.
 
 VIAGRA pode causar um aumento grave dos efeitos de medicamentos designados nitratos e dos
dadores de óxido nítrico, tal como o nitrito de amilo (“poppers“). Estes medicamentos são
frequentemente utilizados para o alívio da angina de peito (ou “dor no peito”). NÃO deve tomar
VIAGRA caso esteja a ser medicado com estes medicamentos.
 
Se está a tomar inibidores das proteases, tais como para o tratamento do VIH, o seu médico poderá
pretender que inicie o tratamento com a dose mais baixa de VIAGRA (25 mg).
 
 
3. COMO TOMAR VIAGRA

Tome o VIAGRA sempre de acordo com as instruções do médico. Fale com o seu médico ou
farmacêutico sempre que tiver dúvidas. A dose habitual é de 50 mg.
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que VIAGRA é demasiado forte ou
demasiado fraco.
 
 Deve tomar VIAGRA cerca de uma hora antes da actividade sexual. Tome o comprimido inteiro, com
um pouco de água.
 
 VIAGRA apenas o ajudará a obter uma erecção se for sexualmente estimulado. VIAGRA não
conduzirá a uma erecção se não for sexualmente estimulado. O período de tempo que o VIAGRA
demora a actuar varia de pessoa para pessoa, mas, normalmente, esse período varia entre meia hora e
uma hora. Poderá verificar que o VIAGRA demora mais tempo a actuar se for tomado com uma
refeição substancial.
 
 A ingestão de bebidas alcoólicas pode impedir temporariamente a capacidade de obter uma erecção.
Para obter o máximo benefício do medicamento, não ingira grandes quantidades de bebidas alcoólicas
antes de tomar o VIAGRA.
 
 Se o VIAGRA não o ajudar a ter erecção ou se a erecção não durar o suficiente para completar a
relação sexual, deverá informar o seu médico.
 
 Não deve utilizar VIAGRA mais do que uma vez por dia.
 
 Se tomar mais VIAGRA do que deveria:
 
 Uma dose superior a 100 mg não aumenta a eficácia. No entanto, terá como resultado um aumento dos
efeitos indesejáveis e da gravidade dos mesmos.
 
 Não deve tomar mais comprimidos do que aqueles que o seu médico lhe indicou.
 
 Se tomar mais comprimidos do que lhe foi recomendado, contacte o seu médico.
 
 



11

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
 
 Como os demais medicamentos, VIAGRA pode ter efeitos secundários. Estes efeitos são
habitualmente de natureza ligeira a moderada.
 
 Os efeitos indesejáveis mais comuns são as cefaleias e o rubor facial. Efeitos indesejáveis menos
frequentemente descritos incluem: indigestão, tonturas, nariz entupido e efeitos sobre a visão
(incluindo visão com traços coloridos, percepção aumentada da luz ou visão turva).
 Raramente foram relatados olhos vermelhos e dor ocular.
 
 Podem ocorrer dores musculares se o VIAGRA for tomado mais do que uma vez por dia.
 
 Raramente, foram referidas erecções prolongadas e, por vezes, dolorosas, após a administração de
VIAGRA. Se tiver uma erecção que dure continuamente mais de 4 horas, deve contactar um médico
imediatamente.
 
 Raramente, foram referidas reacções de hipersensibilidade (inclusive exantema cutâneo).
 
 Ataque cardíaco, trombose, batimentos cardíacos irregulares e morte foram raramente descritos em
homens a tomar VIAGRA. A maioria destes doentes, mas não todos, tinham problemas cardíacos
antes de tomar este medicamento. Não é possível determinar se estes acontecimentos se relacionam
directamente com VIAGRA.
 
 Especialmente no caso da ocorrência de dor no peito durante, ou após a relação sexual, não deve
utilizar nitratos e deve contactar imediatamente o médico.
 
 Se tiver qualquer um destes efeitos indesejáveis e se estes forem incómodos, graves ou não
desaparecerem com a continuação do tratamento, informe o seu médico.
 
Caso detecte efeitos secundários de VIAGRA não  mencionados neste folheto, informe o seu médico
ou  farmacêutico.
 
 
5. CONSERVAÇÃO DE VIAGRA
 
 Manter fora do alcance e da vista das crianças.
 
 Não conservar acima de 30ºC.
 Guardar na embalagem de origem, para proteger da humidade.
 Não utilize VIAGRA após expirar o prazo de validade indicado na embalagem.
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 6. OUTRAS INFORMAÇÕES
 
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular
da Autorização de Introdução no Mercado.

België  /Belgique / Belgien
Pfizer S.A.
Rue Léon Theodor 102
B-1090 Bruxelles / Brussel/ Brüssel
Tél/Tel: +32 (0)2 421 15 11

Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Rue Léon Theodor 102
B-1090 Bruxelles/Brussel – Belgique/ Belgien
Tél: +32 (0)2 421 15 11

Danmark
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland
Pfizer bv
Postbus 37
NL-2900 AA Capelle a/d IJssel
Tel: +31 (0)10 406 42 00

Deutschland
Pfizer GmbH
Pfizerstraße 1
D-76139 Karlsruhe
Tel: +49 (0)721 61 01 01

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Seidengasse 33-35
A-1070 Wien
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Αλκέτου 5
GR-116 33 Αθήνα
Τ�λ:  +30 210 7517981-3

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Apartado 30
P-2831-906 Coina
Tel: +351 21 227 8200

España
Pfizer S.A.
Avenida de Europa 20-B
Parque Empresarial La Moraleja
E-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 490 99 00

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Lars Sonckin kaari 4/ Lars Soncks båge 4
FIN-02600 Espoo/ Esbo
Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

France
Pfizer
23-25, Av. Du Dr Lannelongue
F- 75014 Paris
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Sverige
Pfizer AB
Box 501
S-183 25 Täby
Tel: +46 (0)8 519 062 00

Ireland
Pfizer (Ireland) Limited
Parkway House
Ballymount Road Lower
IRL-Dublin 12
Tel: +353 1800 633 363

United Kingdom
Pfizer Limited
Walton Oaks
Dorking Road
Tadworth
Surrey KT20 7NS – UK
Tel: +44 (0)1737 331111

Italia
Pfizer Italia S.r.l.
Via Valbondione, 113
I-00188 Roma
Tel: +39 06 33 18 21

Este folheto foi aprovado pela última vez em:
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 FOLHETO INFORMATIVO
 
 Leia atentamente este folheto antes de tomar o medicamento.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes

prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
 
 Neste folheto:
1. O que é VIAGRA e para que é utilizado
2. Antes de tomar VIAGRA
3. Como tomar VIAGRA
4. Efeitos secundários possíveis
5. Conservação de VIAGRA
6. Outras informações
 
 VIAGRA 100 mg comprimidos revestidos por película
 Sildenafil (sob a forma de citrato)
 
- A substância activa de VIAGRA é o sildenafil. Cada comprimido contém 100 mg de sildenafil

(sob a forma de citrato).
- Os outros ingredientes são:
Núcleo do comprimido: celulose microcristalina, hidrogenofosfato de cálcio (anidro), croscarmelose
de sódio, estearato de magnésio.
Revestimento por película: hipromelose, dióxido de titânio (E 171), lactose, triacetina, laca alumínica
de carmin de indigo (E 132).
 
 Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Titular da Autorização de Fabrico:
O titular da autorização de introdução no mercado é a Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT 13 9NJ,
Reino Unido
 VIAGRA é fabricado pela Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-
Cisse, França.
 
 
1. O QUE É VIAGRA E PARA QUE É UTILIZADO
 
 Os comprimidos revestidos por película de VIAGRA são azuis e em forma de diamante arredondado.
Estes encontram-se marcados com “PFIZER” numa das faces e “VGR 100” na outra face. Os
comprimidos são fornecidos em embalagens “blister” contendo 1, 4, 8 ou 12 comprimidos. Algumas
embalagens poderão não ser comercializadas no seu país.
 
 VIAGRA pertence a um grupo de medicamentos designado por inibidores da fosfodiesterase tipo 5.
Este medicamento actua por relaxamento dos vasos sanguíneos do pénis, permitindo o afluxo de
sangue para o pénis, quando sexualmente estimulado. VIAGRA só o ajudará a obter uma erecção se
for sexualmente estimulado. Não deve tomar VIAGRA se não tiver disfunção eréctil. Não deve tomar
VIAGRA se for mulher.
 
 VIAGRA é um tratamento para os homens com disfunção eréctil, mais vulgarmente conhecida por
impotência. Isto é, quando um homem não consegue obter, ou manter, uma rigidez do pénis em
erecção, adequada à actividade sexual.
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2. ANTES DE TOMAR VIAGRA

Não tome  VIAGRA:
 
� Se está a tomar medicamentos que contenham nitratos, ou  dadores de óxido nítrico, tal como o

nitrito de amilo (“poppers“). Estes medicamentos são frequentemente utilizados para alívio da
angina de peito (ou “dor no peito”). VIAGRA pode provocar um aumento grave dos efeitos
destes medicamentos. Informe o seu médico se está a tomar algum destes medicamentos. Se tem
dúvidas informe-se junto do seu médico ou farmacêutico.

 
� Se tem hipersensibilidade (alergia) ao sildenafil ou a qualquer outro ingrediente do VIAGRA.

� Se tem problemas cardíacos ou hepáticos graves.

� Se teve uma trombose ou um ataque cardíaco recentemente, ou se tem pressão arterial baixa.
 
� Se tem determinadas doenças oculares hereditárias (tal como, retinite pigmentosa).
 
 Tome especial cuidado com VIAGRA:
 
 Informe o seu médico:
� se tem anemia falciforme (uma anomalia nos glóbulos vermelhos), leucemia (cancro das células

do sangue), mieloma múltiplo (cancro da medula óssea) ou qualquer doença ou deformação do
pénis. Estas situações poderão exigir um especial cuidado quando estão a ser tomados
medicamentos para a disfunção eréctil.

� se tem problemas cardíacos. Neste caso, o seu médico deve avaliar cuidadosamente se o seu
coração suporta o esforço adicional associado a uma relação sexual.

 
� se tem actualmente uma úlcera do estômago ou um problema hemorrágico (tal como a

hemofilia).
 
 Não deve utilizar VIAGRA em simultâneo com quaisquer outros tratamentos para a disfunção eréctil.
 
 Cuidados especiais a ter em crianças
 VIAGRA não deve ser administrado a crianças com idade inferior a 18 anos.
 
 Cuidados especiais a ter em doentes idosos com idade superior a 65 anos
 Se é idoso, a dose inicial de VIAGRA deve ser ajustada.
 
 Cuidados especiais a ter em doentes com problemas renais ou hepáticos
 Deve informar o seu médico se tem problemas renais ou hepáticos. O seu médico pode decidir que a
dose para si deve ser diferente.
 
 Tomar VIAGRA com alimentos e bebidas:
 Quando VIAGRA é tomado com alimentos pode demorar mais tempo a actuar.
 
 Gravidez:
 VIAGRA  não é indicado para mulheres.
 
 Aleitamento:
 VIAGRA não é indicado para mulheres.
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 Condução de veículos e utilização de máquinas:
 VIAGRA pode provocar tonturas e alterações da visão. Deve estar consciente de como reage ao
VIAGRA antes de conduzir ou utilizar máquinas.
 
 Tomar VIAGRA com outros medicamentos:
 Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros
medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.
 VIAGRA comprimidos pode interferir com alguns medicamentos, em especial com os utilizados para
tratamento da “dor no peito”. Em caso de urgência médica, deve informar que está a tomar VIAGRA.
Não tome VIAGRA com outros medicamentos excepto se o seu médico lhe disser que o pode fazer.
 
 VIAGRA pode causar um aumento grave dos efeitos de medicamentos designados nitratos e dos
dadores de óxido nítrico, tal como o nitrito de amilo (“poppers“). Estes medicamentos são
frequentemente utilizados para o alívio da angina de peito (ou “dor no peito”). NÃO deve tomar
VIAGRA caso esteja a ser medicado com estes medicamentos.
 
Se está a tomar inibidores das proteases, tais como para o tratamento do VIH, o seu médico poderá
pretender que inicie o tratamento com a dose mais baixa de VIAGRA (25 mg).
 
 
3. COMO TOMAR VIAGRA

Tome o VIAGRA sempre de acordo com as instruções do médico. Fale com o seu médico ou
farmacêutico sempre que tiver dúvidas. A dose habitual é de 50 mg.
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que VIAGRA é demasiado forte ou
demasiado fraco.
 
 Deve tomar VIAGRA cerca de uma hora antes da actividade sexual. Tome o comprimido inteiro, com
um pouco de água.
 
 VIAGRA apenas o ajudará a obter uma erecção se for sexualmente estimulado. VIAGRA não
conduzirá a uma erecção se não for sexualmente estimulado. O período de tempo que o VIAGRA
demora a actuar varia de pessoa para pessoa, mas, normalmente, esse período varia entre meia hora e
uma hora. Poderá verificar que o VIAGRA demora mais tempo a actuar se for tomado com uma
refeição substancial.
 
 A ingestão de bebidas alcoólicas pode impedir temporariamente a capacidade de obter uma erecção.
Para obter o máximo benefício do medicamento, não ingira grandes quantidades de bebidas alcoólicas
antes de tomar o VIAGRA.
 
 Se o VIAGRA não o ajudar a ter erecção ou se a erecção não durar o suficiente para completar a
relação sexual, deverá informar o seu médico.
 
 Não deve utilizar VIAGRA mais do que uma vez por dia.
 
 Se tomar mais VIAGRA do que deveria:
 
 Uma dose superior a 100 mg não aumenta a eficácia. No entanto, terá como resultado um aumento dos
efeitos indesejáveis e da gravidade dos mesmos.
 
 Não deve tomar mais comprimidos do que aqueles que o seu médico lhe indicou.
 
 Se tomar mais comprimidos do que lhe foi recomendado, contacte o seu médico.
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4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
 
 Como os demais medicamentos, VIAGRA pode ter efeitos secundários. Estes efeitos são
habitualmente de natureza ligeira a moderada.
 
 Os efeitos indesejáveis mais comuns são as cefaleias e o rubor facial. Efeitos indesejáveis menos
frequentemente descritos incluem: indigestão, tonturas, nariz entupido e efeitos sobre a visão
(incluindo visão com traços coloridos, percepção aumentada da luz ou visão turva).
 Raramente foram relatados olhos vermelhos e dor ocular.
 
 Podem ocorrer dores musculares se o VIAGRA for tomado mais do que uma vez por dia.
 
 Raramente, foram referidas erecções prolongadas e, por vezes, dolorosas, após a administração de
VIAGRA. Se tiver uma erecção que dure continuamente mais de 4 horas, deve contactar um médico
imediatamente.
 
 Raramente, foram referidas reacções de hipersensibilidade (inclusive exantema cutâneo).
 
 Ataque cardíaco, trombose, batimentos cardíacos irregulares e morte foram raramente descritos em
homens a tomar VIAGRA. A maioria destes doentes, mas não todos, tinham problemas cardíacos
antes de tomar este medicamento. Não é possível determinar se estes acontecimentos se relacionam
directamente com VIAGRA.
 
 Especialmente no caso da ocorrência de dor no peito durante, ou após a relação sexual, não deve
utilizar nitratos e deve contactar imediatamente o médico.
 
 Se tiver qualquer um destes efeitos indesejáveis e se estes forem incómodos, graves ou não
desaparecerem com a continuação do tratamento, informe o seu médico.
 
Caso detecte efeitos secundários de VIAGRA não  mencionados neste folheto, informe o seu médico
ou farmacêutico.
 
 
5. CONSERVAÇÃO DE VIAGRA
 
 Manter fora do alcance e da vista das crianças.
 
 Não conservar acima de 30ºC.
 Guardar na embalagem de origem, para proteger da humidade.
 Não utilize VIAGRA após expirar o prazo de validade indicado na embalagem.
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 6. OUTRAS INFORMAÇÕES
 
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular
da Autorização de Introdução no Mercado.

België  /Belgique / Belgien
Pfizer S.A.
Rue Léon Theodor 102
B-1090 Bruxelles / Brussel/ Brüssel
Tél/Tel: +32 (0)2 421 15 11

Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Rue Léon Theodor 102
B-1090 Bruxelles/Brussel – Belgique/ Belgien
Tél: +32 (0)2 421 15 11

Danmark
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland
Pfizer bv
Postbus 37
NL-2900 AA Capelle a/d IJssel
Tel: +31 (0)10 406 42 00

Deutschland
Pfizer GmbH
Pfizerstraße 1
D-76139 Karlsruhe
Tel: +49 (0)721 61 01 01

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Seidengasse 33-35
A-1070 Wien
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Αλκέτου 5
GR-116 33 Αθήνα
Τ�λ:  +30 210 7517981-3

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Apartado 30
P-2831-906 Coina
Tel: +351 21 227 8200

España
Pfizer S.A.
Avenida de Europa 20-B
Parque Empresarial La Moraleja
E-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 490 99 00

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Lars Sonckin kaari 4/ Lars Soncks båge 4
FIN-02600 Espoo/ Esbo
Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

France
Pfizer
23-25, Av. Du Dr Lannelongue
F- 75014 Paris
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Sverige
Pfizer AB
Box 501
S-183 25 Täby
Tel: +46 (0)8 519 062 00

Ireland
Pfizer (Ireland) Limited
Parkway House
Ballymount Road Lower
IRL-Dublin 12
Tel: +353 1800 633 363

United Kingdom
Pfizer Limited
Walton Oaks
Dorking Road
Tadworth
Surrey KT20 7NS – UK
Tel: +44 (0)1737 331111

Italia
Pfizer Italia S.r.l.
Via Valbondione, 113
I-00188 Roma
Tel: +39 06 33 18 21

Este folheto foi aprovado pela última vez em:
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