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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Zemalex 18 mg/g creme 
 
Zemalex 20 mg/ml solução para pulverização cutânea 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Zemalex creme: 2 g de cloridrato de picetoprofeno, equivalentes a 1,8 g de 
picetoprofeno, por 100 g. 
 
Excipientes com efeito conhecido: 
Benzoato de benzilo – 3 g/100 g 
Álcool cetílico – 14 g/100 g 
 
 
Zemalex solução para pulverização cutânea: 2 g de picetoprofeno por 100 ml. 
 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Creme. 
 
Solução para pulverização cutânea. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
O Zemalex está indicado em afeções inflamatórias e dolorosas do aparelho 
locomotor. 
 
Traumatologia: contusões, luxações, dores pós-traumáticas, inflamação moderada 
de origem músculo-esquelética nomeadamente pós-traumática. 
Reumatologia: dores articulares ligeiras a moderadas, dores musculares e 
reumatismais ligeiras a moderadas (tais como osteoartrose e osteoartrite), miosites,  
inflamação moderada de origem músculo-esquelética, sinovites, artrites (não 
infecciosas), tendinites e bursites (de origem traumática ou após esforço físico 
ligeiras e localizadas). 
 
Este medicamento é indicado em adultos e adolescentes com idade igual ou superior 
a 14 anos. 
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4.2 Posologia e modo de administração 
 
O Zemalex é de uso exclusivamente tópico externo e pode aplicar-se as vezes que o 
médico considere necessário. 
 
Zemalex creme: Aplicar com uma massagem suave ou com um penso oclusivo. 
Como norma geral, aplicar na zona afetada 1,5 a 2 g de creme aproximadamente, 3 
vezes ao dia. 
 
Zemalex solução para pulverização cutânea: Como norma geral aplicar na zona 
afetada 1 - 2 propulsões durante uns segundos, 3 vezes ao dia. 
 
Duração do tratamento 
A duração do tratamento não deve exceder mais do que 14 dias. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados 
na secção 6.1. 
 
Doentes com hipersensibilidade conhecida ao ácido acetilsalicílico ou outros anti-
inflamatórios não esteroides. 
 
Não aplicar nos olhos, membranas mucosas, úlceras ou feridas abertas, e em 
nenhuma circunstância quando o local de aplicação está afetado por outra condição 
cutânea. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Na medida em que existe a possibilidade de absorção cutânea de Zemalex, não é 
possível excluir a ocorrência de efeitos sistémicos. O risco de ocorrência destes 
efeitos depende, entre outros fatores, da superfície exposta, quantidade aplicada e 
tempo de exposição. 
 
Foram reportados casos de fotossensibilidade ao picetoprofeno (ver secção 4.8). 
Consequentemente, a exposição solar e/ou à luz UVA das áreas tratadas deve ser 
evitada durante o tratamento com picetoprofeno e nas duas semanas após a 
interrupção do tratamento. Os doentes devem lavar cuidadosamente as suas mãos 
após cada aplicação com picetoprofeno. 
 
Existe um risco de cossensibilização quando usado juntamente com produtos que 
contêm octocrileno. 
 
Em casos de hipersensibilidade ou se ocorrer qualquer reação cutânea após a 
aplicação deste medicamento, os doentes devem descontinuar imediatamente o 
tratamento e consultar o médico. 
 
Zemalex creme contém álcool cetílico, que pode causar reações cutâneas locais (por 
exemplo dermatite de contacto). 
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Zemalex creme contém benzoato de benzilo que é moderadamente irritante para a 
pele, olhos e membranas mucosas. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Não estão descritas interações. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
Não existem dados disponíveis sobre o uso de picetoprofeno em grávidas. Estudos 
em animais não demonstraram efeitos prejudiciais diretos ou indiretos no que 
respeita ao desenvolvimento embrio-fetal (ver secção 5.3). 
Como precaução, recomenda-se que o uso de Zemalex durante a gravidez seja 
evitado. 
 
Amamentação 
Desconhece-se se o picetoprofeno e os seus metabolitos são excretados no leite 
humano. Não pode ser excluído o risco para os recém-nascidos/lactentes. 
Recomenda-se que a decisão sobre a descontinuação da amamentação ou 
descontinuação/abstenção do tratamento com picetoprofeno seja tomada com base 
nos benefícios da amamentação para a criança e nos benefícios do tratamento para a 
mulher. 
  
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Os efeitos de Zemalex sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas são 
nulos ou desprezáveis. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
As reações adversas medicamentosas (RAM) são descritas de seguida pelo sistema 
de cada classe de órgãos MeDRA e por frequência. As frequências estão definidas 
como: muito frequentes (≥ 1/10), frequentes (≥ 1/100, < 1/10), pouco frequentes 
(≥ 1/1000, < 1/100), raros (≥ 1/10.000, < 1/1.000), e muito raros (< 1/10.000), 
incluindo notificações isoladas. 
 
Reações cutâneas moderadas e transitórias tais como reações no local de aplicação, 
eritemas, prurido, rubor e sensação de calor no local de aplicação, eczema, 
dermatite de contacto e reações de fotossensibilidade. Como estas reações são 
reportadas por notificação espontânea não é possível estimar a sua frequência. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é 
importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-
risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer 
suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.: 
 
INFARMED, I.P. 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
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1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 71 40 
Fax: + 351 21 798 73 97 
Sítio da internet:  
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não se verificou intoxicação alguma até à data. Em casos de hipersensibilidade 
suspender o tratamento. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 9.1.10 – Aparelho locomotor. Anti-inflamatórios não 
esteróides. Anti-inflamatórios não esteróides para uso tópico, código ATC: M02AA. 
 
O Zemalex, cuja substância ativa é o Picetoprofeno, apresenta uma atividade anti-
inflamatória e analgésica importante no tratamento de afeções do foro reumatológico 
e traumatológico. 
 
5.2 Propriedades Farmacocinéticas 
 
Foram desenvolvidos vários estudos farmacocinéticos em animais e voluntários 
saudáveis para avaliar a absorção e a captação da substância ativa no tecido 
subcutâneo, após administração tópica de formulações de picetoprofeno. 
 
Os resultados obtidos demonstraram que: 
- elevados níveis de fármaco não alterado encontrados no tecido subcutâneo perto 
do local de aplicação demonstram que a penetração cutânea de picetoprofeno, após 
administração tópica, é rápida. 
- os níveis plasmáticos de picetoprofeno são < 0.01 µg/ml, enquanto que os níveis 
encontrados no tecido subcutâneo são > 1 µg/ml, o que significa que a absorção 
sistémica da substância ativa é mínima. 
 
Com base nos resultados obtidos em estudos clínicos comparativos com formulações 
farmacêuticas em creme e gel, conclui-se que a tolerabilidade local e geral é ótima e 
sem fotosensibilidade. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os estudos de toxicidade sub-crónica realizados em coelhos com aplicação tópica de 
formulações de picetoprofeno não revelaram sinais de intolerância ou toxicidade 
local. 
 
Os estudos de toxicidade reprodutiva não revelaram efeitos adversos no 
desenvolvimento embrio-fetal do coelho. 
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O picetoprofeno mostrou absorção sistémica mínima decorrente da aplicação tópica. 
Não são conhecidos estudos para a avaliação do potencial mutagénico e 
carcinogénico do picetoprofeno. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Zemalex creme: benzoato de benzilo, álcool láurico-mirístico 70:30, álcool cetílico, 
polissorbato 20, monolaurato de sorbitano, éter cetostearílico de polioxietileno, 
dietanolamina, cloridrato de poli-hexametilenobiguanida e água purificada. 
 
Zemalex solução para pulverização cutânea: cânfora, álcool benzílico, salicilato de 
metilo, miristato de isopropilo, óleo essencial de alfazema, álcool isopropílico e 
dióxido de carbono. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
Zemalex solução para pulverização cutânea: 5 anos. 
Zemalex Creme: 2 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Zemalex Creme: Não conservar acima de 25ºC. 
Zemalex solução para pulverização cutânea: O medicamento não necessita de 
quaisquer precauções especiais de conservação. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Zemalex creme – Bisnaga. Embalagens de 60 g e 100 g. 
 
Zemalex solução para pulverização cutânea – Frasco nebulizador. Embalagens de 
100 ml e 200 ml. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Não existem requisitos especiais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda 
Rua Consiglieri Pedroso, 123 
Queluz de Baixo 
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2730-056 BARCARENA 
 
 
8. NÚMEROS DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Zemalex 18 mg/g creme: 
N.º de registo: 8777102 – 1 bisnaga de 100 g de creme, 18 mg/g, bisnaga 
N.º de registo: 3068186 – 1 bisnaga de 60 g de creme, 18 mg/g, bisnaga 
 
Zemalex 20 mg/ml solução para pulverização cutânea: 
 
N.º de registo: 8777201 – 1 frasco nebulizador de 200 ml, 20 mg/ml, frasco 
nebulizador 
N.º de registo: 8777219 – 1 frasco nebulizador de 100 ml, 20 mg/ml, frasco 
nebulizador 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 22 de março de 1991 
Data da última renovação: 28 de outubro de 2014. 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 


