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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO: 1. NOME DO MEDICAMENTO:  Lauroderme® 95 mg/g + 5 mg/g, creme. 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA:  
Substâncias ativas: Um grama de creme contém 95 mg de óxido de zinco e 5 mg de ácido salicílico.  Excipiente(s) com efeito conhecido: Um grama de creme contém: Álcool cetílico - 55 mg Para-
hidroxibenzoato de metilo - 2 mg Para-hidroxibenzoato de propilo - 0,2 mg Propilenoglicol (E1520) - 60,5 mg  Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 3. FORMA FARMACÊUTICA: Creme, 
Creme branco. 4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS: 4.1 Indicações terapêuticas: - Desinfecção e higiene da pele e mucosas; - Feridas superficiais; - Dermatite das fraldas. 4.2 Posologia e modo de 
administração: De acordo com as necessidades do doente, ou segundo prescrição médica. Sempre que a pele esteja intacta, estenda uma quantidade de Lauroderme® Creme de modo a cobrir 
toda a zona afetada e espalhe, massajando suavemente. Quando se tratar de lesões cutâneas, espalhe o Creme em camada espessa, sem massajar. 4.3 Contraindicações: Hipersensibilidade 
às substâncias ativas ou a qualquer dos excipientes mencionados na secção 6.1.  4.4 Advertências e precauções especiais de utilização:  Só para uso externo.  Este medicamento contém álcool 
cetílico. Pode causar reações cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto). Este medicamento contém para-hidroxibenzoato de metilo e para-hidroxibenzoato de propilo. Pode causar 
reações alérgicas (possivelmente retardadas).  Este medicamento contém propilenoglicol (E1520). Pode causar irritação cutânea. 4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação: 
Não tem. 4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento:  Está previsto o seu uso durante a gravidez e na lactação sem qualquer risco.  4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas:  
Não tem.  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 descritos casos de sobredosagem. Dada a via de administração é pouco provável que ocorra intoxicação. 5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS: 5.1 Propriedades farmacodinâmicas: 
Grupo farmacoterapêutico: 13.2.1 – Medicamentos usados em afeções cutâneas. Emolientes e protetores. Emolientes. Código ATC: D01AE12. O óxido de zinco tem ação local adstringente, 
apresentando propriedades absorventes dos exsudados da pele e mucosas as quais derivam da presença de zincatos, os quais têm elevado poder coagulante; o óxido de zinco, permite ainda 
uma proteção de barreira eficaz na utilização de fraldas. O ácido salicílico (ácido o-hidroxibenzóico) provoca a descamação do epitélio com hiperqueratose por dissolução queratina, causando a 
fragmentação do tecido córneo. Sendo um derivado fenólico, apresenta também ação antifúngica e bactericida por desnaturação das proteínas destruindo a membrana celular. 5.2 Propriedades 
farmacocinéticas:  Óxido de zinco: A absorção tópica do óxido de zinco é de 5 µg/cm2/h. O grau da absorção tópica do zinco é influenciado pela matriz na qual ele está contido e pela condição da 
pele (intacta ou ferida). A absorção do zinco da dieta é cerca do dobro durante o aleitamento relativamente ao período antes da conceção. Os principais locais de armazenagem do zinco são o 
músculo esquelético, pele, cabelo, unhas, espermatozoides, coroide do olho, osso e o pâncreas. A excreção renal é de 2%. A excreção nas fezes é de 67%. A principal via de excreção do zinco é 
o duodeno e o jejuno e é influenciada pelos níveis de azoto e fósforo na dieta. Ácido salicílico:  Demonstrou-se que a biodisponibilidade do ácido salicílico foi de 9.3% a 25.1% variando em função 
das formulações de creme e das diferentes concentrações de ácido salicílico. A extensão da absorção do ácido salicílico, aumentou após múltiplas aplicações. O tempo necessário para atingir a 
concentração máxima após aplicação em penso oclusivo foi de 5 horas. O ácido salicílico liga-se em 50% a 80% às proteínas plasmáticas. A albumina fetal e a dos adultos parecem ter sítios de 
ligação com alta e baixa afinidade para o Ácido salicílico. Os metabolitos do Ácido salicílico são os glucoronidos do salicilato e do ácido salicilúrico. A excreção renal do Ácido salicílico é de 95%. Os 
salicilatos são eliminados por via renal sob a forma de ácido salicílico livre (10%), glucoronidos do ácido salicilúrico (75%), fenol (10%), acil-salicílico (5%) e ácido gentísico (menos de 1%). Em baixas 
doses a semivida de eliminação do salicilato é de cerca de 2 a 3 horas e em doses mais altas até 12 horas. 5.3 Dados de segurança pré-clínica:  Óxido de zinco: O óxido de zinco foi negativo no 
teste de Ames e positivo no teste do linfoma do ratinho, pelo que o potencial genetóxico não se encontra totalmente esclarecido. Não foram encontrados dados de segurança pré-clínicos relativo à 
toxicidade aguda e crónica, carcinogenicidade e toxicidade reprodutiva do óxido de zinco, administrado por via tópica. Ácido salicílico: Estudos de toxicidade reprodutiva indicam que o ácido salicílico 
apresenta potencial teratogénico nalgumas espécies animais, evidenciado por alterações a nível da implantação dos embriões, efeitos embriotóxicos e fetotóxicos. O ácido salicílico não mostrou 
potencial mutagénico nem carcinogénico. Não foram encontrados outros dados de segurança pré-clínica relevantes. 6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS: 6.1 Lista dos excipientes: Miristato de 
glicerilo, Álcool cetílico, Miristato de isopropilo, Hexadecil di-hidrogenofosfato, Óleo de silicone, Oleato de decilo, Propilenoglicol (E1520), Para-hidroxibenzoato de metilo, Para-hidroxibenzoato de 
propilo, Retinol, Colecalciferol, Essência de lilla, Água purificada. 6.2 Incompatibilidades: Não se conhecem. 6.3 Prazo de validade:  3 anos. Prazo de validade após a primeira abertura: 12 meses. 
6.4 Precauções especiais de conservação:  O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 6.5 Natureza e conteúdo do recipiente:  Bisnaga de alumínio/
verniz epóxi contendo 30 g ou 100 g de creme, acondicionada em caixa de cartolina impressa contendo um Folheto Informativo.  6.6 Precauções especiais de eliminação: 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: 9641803 – 30 g de creme, 95 mg/g + 5 mg/g, bisnaga de alumínio/verniz epóxi. N.º de registo: 3395993 – 100 g de creme, 95 
mg/g + 5 mg/g, bisnaga de alumínio/verniz epóxi.  9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: Data da primeira autorização: 
07 de maio de 1986. Data de revisão: 30 de outubro de 2002. 10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO
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