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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO: 1. NOME DO MEDICAMENTO: Hemofissural, associação, pasta cutânea. 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA:  Um 
grama de pasta cutânea contém 85 mg de óxido de zinco, 30 mg de dióxido de titânio (E171) e 10 mg de cloridrato de tetracaína. Excipiente com efeito conhecido: Lanolina hidratada - 565 mg por 
grama de pasta cutânea. Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 3. FORMA FARMACÊUTICA:  Pasta cutânea.  4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS:  4.1 Indicações terapêuticas: Hemorroidas 
externas e internas, fissuras,  pruridos e irritações anais.4.2 Posologia e modo de administração: Nas hemorroidas interiores aplicar com o auxílio da cânula que acompanha a bisnaga, e nas 
exteriores, fissuras e pruridos aplicar diretamente sobre a região afetada 1 ou 2 vezes por dia.  4.3 Contraindicações:  Hipersensibilidade às substâncias ativas (óxido de zinco, dióxido de titânio e 
cloridrato de tetracaína) ou a qualquer dos excipientes mencionados na secção 6.1.  4.4. Advertências e precauções especiais de utilização:  Este medicamento contém lanolina hidratada. Pode 
causar reações cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto).  4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação:  Não foram realizados estudos de interação. 4.6 Fertilidade, 
gravidez e aleitamento:  Dado não existirem estudos nesta área, aconselha-se a não utilização do medicamento nestas situações. 4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas: Não 
aplicável. 4.8 Efeitos indesejáveis:  Ocasionalmente podem ocorrer reações de irritação da pele, que desaparecem com a suspensão da aplicação do medicamento. 4.9 Sobredosagem:  Não foram 
observados casos de sobredosagem. 5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS:  5.1 Propriedades farmacodinâmicas: Grupo farmacoterapêutico: 6.7 - Aparelho digestivo. Anti-hemorroidarios.
Código ATC: C05AX03. A preparação de Hemofissural obedeceu fundamentalmente à criação de uma formulação cujos componentes, embora dotados de comprovada ação farmacológica, 
concernentes aos fins a que se destina, fossem dotados de ação suave nas doses e condições de emprego. Devido às propriedades das suas substâncias ativas pode-se concluir que Hemofissural 
tem uma ação antisséptica, absorvente, adstringente, lubrificante, vasoconstritora e anestésica local, condições importantes e indispensáveis para a terapêutica local das hemorroidas, fissuras 
e pruridos anais. A utilização clínica de Hemofissural remonta há bastantes anos e a sua eficácia, inocuidade e excelente tolerância estão suficientemente demonstradas nos resultados obtidos 
na prática corrente. 5.2 Propriedades farmacocinéticas: Não existem estudos de farmacocinética do medicamento Hemofissural, após pesquisas bibliográficas encontrámos dados de alguns dos 
componentes, que passamos a enunciar:  Óxido de Zinco: O grau de absorção do zinco através da pele depende do estado desta e também da matriz em que se encontra. Dióxido de Titânio:  Não 
se encontraram dados sobre este produto, no que se refere à farmacocinética. Cloridrato de Tetracaína (Pantocaína):  Em aplicação tópica obtém-se resposta em 30 segundos, mantendo-se o seu 
efeito por 150 min. 5.3 Dados de segurança pré-clínica:  Tetracaína: Os dados  de segurança pré-clínica não indicam riscos de toxicidade reprodutiva ou mutagenicidade. Não foram conduzidos 
estudos de carcinogenicidade. Dióxido de titânio: O conjunto de estudos de mutagenicidade e carcinogenicidade não indica riscos para o Homem. Não são conhecidos estudos de toxicidade 
reprodutiva com o dióxido de titânio.  Óxido de zinco: O óxido de zinco não foi mutagénico em testes conduzidos em bactérias, mas apresentou resultados positivos em estudos in vitro e in vitro 
em células de mamiferos. Não são conhecidos estudos de carcinogenicidade. Os estudos de toxicidade reprodutiva não revelaram teratogenicidade. No entanto, doses elevadas de óxido de zinco 
provocaram reabsorções e mortes fetais no rato. 6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS:  6.1 Lista dos excipientes: Extrato de hamamélia, Lanolina hidratada, Parafina líquida, Água purificada. 
6.2 Incompatibilidades: Não aplicável. 6.3 Prazo de validade:  3 anos. 6.4 Precauções especiais de conservação: Conservar a temperatura inferior a 25ºC. 6.5 Natureza e conteúdo do recipiente:  
Bisnaga de alumínio contendo 20 g de pasta cutânea, acondicionada em caixa de cartolina impressa. A embalagem contém uma cânula para aplicação da pasta cutânea. 6.6. Precauções especiais 
de eliminação e manuseamento: Não existem requisitos especiais. 7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: Baldacci - Portugal, S.A. Rua Cândido de Figueiredo, 
84-B | 1549-005 Lisboa | Portugal. 8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: N.º de registo: 2090090 – 20 g de pasta cutânea, associação, bisnaga de alumínio. 9. 
DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO:  Data de revisão: 22 de julho de 1996. Data da última renovação: 22 de julho de 
2001 10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO: 
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Associação, pasta cutânea




