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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Lomexin 200 mg Óvulos  
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITAVA 
 
Cada óvulo contêm: 
Substância ativa:  
Nitrato de Fenticonazol  200 mg  
Excipientes com efeito conhecido: 800 µg para-hidroxibenzoato de etilo sódico e 400 µg para-
hidroxibenzoato de propilo sódico. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Óvulo. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Para o tratamento de candidíases vulvovaginais em adolescentes com mais de 16 anos e 
mulheres adultas. Para o tratamento em mulheres com mais de 60 anos, devem consultar 
primeiro o médico. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Apenas para uso vaginal. 
 
Posologia 
Um óvulo de 200 mg durante 6 dias consecutivos. 
 
População pediátrica 
A segurança e eficácia de Lomexim em crianças com menos de 16 anos não foram estabelecidas. 
Não existem dados disponíveis. A dose recomendada para crianças com idade igual ou superior a 
16 anos é a mesma que para os adultos. 
 
Modo de administração 
Introduzir, profundamente, na vagina um óvulo por dia, ao deitar. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 
6.1. 
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4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Alguns excipientes dos óvulos (para-hidroxibenzoatos) podem causar reações alérgicas 
(possivelmente retardadas). O tratamento deve ser descontinuado se ocorrer sensibilização local 
ou uma reação alérgica. 
 
As doentes devem ser aconselhadas a consultar o seu médico se: 
- os sintomas não aliviaram em uma semana 
- no caso de sintomas recorrentes (mais de 2 infeções nos últimos 6 meses) 
- antecedentes de uma doença sexualmente transmissível ou exposição a parceiro com uma 
doença sexualmente transmissível 
- tem mais de 60 anos  
- hipersensibilidade conhecida a imidazóis ou a outros produtos antifúngicos vaginais 
- qualquer hemorragia vaginal anormal ou irregular 
- qualquer mancha de sangue no corrimento 
- qualquer inchaço, úlcera ou bolhas vaginais ou vulvares 
- qualquer dor abdominal inferior ou disúria associada 
- qualquer efeito adverso como eritema, prurido ou erupção associado ao tratamento. 
 
Os óvulos não devem ser usados em conjugação com contracetivos de barreira, espermicidas, 
lavagens intravaginais ou outros produtos vaginais (ver secção 4.5). Quando o parceiro está 
também infetado, está indicada terapia apropriada. 
O fenticonazol quando usado na gravidez e aleitamento requer supervisão médica (ver secção 
4.6). 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Não foram realizados estudos de interação. 
Os excipientes gordos e os óleos presentes nos óvulos podem danificar os contracetivos feitos de 
latex. As doentes devem ser aconselhadas a usar métodos contracetivos/precauções alternativos 
enquanto estão a usar este medicamento. 
 
Associação não recomendada: 
- Espermicidas: qualquer tratamento vaginal local pode inativar um espermicida contracetivo de 
barreira 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
A quantidade de dados sobre a utilização de fenticonazol em mulheres grávidas é limitada. Os 
estudos em animais não indicam efeitos teratogénicos, e os efeitos embriotóxicos e fetotóxicos 
foram observados apenas com doses muito elevadas administradas oralmente. Espera-se uma 
pequena exposição sistémica ao fenticonazol após o tratamento vaginal (ver secção 5.2). O 
fenticonazol quando usado na gravidez requer supervisão médica. 
 
Amamentação 
Estudos em animais com administração por via oral demonstraram que o fenticonazol e/ou os 
seus metabolitos podem ser excretados no leite. Considerando absorção negligenciável do 
fenticonazol após administração vaginal, (ver secção 5.2.) não é esperada qualquer transferência 
significativa para o leite materno. Embora não existam dados disponíveis que demonstrem que a 
administração vaginal de fenticonazol nos humanos resulta na sua excreção e/ou dos seus 
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metabolitos no leite, não se pode excluir um risco para o bebé. O fenticonazol quando usado 
durante o aleitamento requer supervisão médica. 
 
Fertilidade 
Não foram realizados estudos em humanos para avaliar os efeitos de fenticonazol na fertilidade, 
no entanto os estudos em animais não revelaram efeitos prejudiciais do fármaco na fertilidade. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Os efeitos de Lomexin sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou 
desprezáveis. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Quando usado como recomendado, Lomexin apenas será fracamente absorvido e não se esperam 
reações indesejáveis sistémicas. Após a aplicação pode ocorrer uma ligeira, transitória sensação 
de ardor. 
Produtos tópicos de uso prolongado podem causar sensibilização (ver secção 4.4) 
Na tabela abaixo, as reações adversas são reportadas e listadas de acordo com a classe de sistema 
de órgão e frequência segundo a MedDRA: muito frequentes (≥1/10), frequentes (≥1/100, < 
1/10); pouco frequentes (≥1/1.000, < 1/100); raros (≥1/10.000, < 1/1.000); muito raros (< 
1/10.000) e desconhecidos (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis). 

Classe de Sistema de órgão Frequência Termos preferidos 
Doenças dos órgãos genitais e da 
mama 

Muito raro Sensação de ardor vulvovaginal 

Afeções dos tecidos cutâneos e 
subcutâneos 

 
Muito raro 

Eritema  
Prurido 
Erupção 

Perturbações gerais e alterações no 
local de administração 

Desconhecid
o 

Hipersensibilidade no local da 
aplicação 

 
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 
através do sistema nacional de notificação mencionado abaixo: 
 
Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram 
(preferencialmente) 
ou através dos seguintes contactos: 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 73 73 
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não foram reportados casos de sobredosagem. 
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Lomexin destina-se a aplicação local e não para uso oral. No caso de ingestão acidental pode 
ocorrer dor abdominal e vómitos. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 7.1.2 Aparelho geniturinário. Medicamentos de aplicação tópica na 
vagina. Anti-infeciosos. 
Código ATC: G01AF12 
 
O fenticonazol é um agente antimicótico de largo espectro com elevada ação fungistática e 
fungicida sobre dermatófitos (todas as espécies do Trichophyton, Microsporum, 
Epidermophyton), Candida albicans e outros agentes micóticos da pele e da mucosa. 
Fenticonazol tem também uma ação antibacteriana contra bactérias Gram positivas e uma ação 
antiparasítica contra Trichomonas vaginalis.  
 
O seu efeito antimicótico resulta da inibição da secreção da protease ácida pela Candida albicans, 
danificando a membrana citoplasmática e bloqueando as oxidases e peroxidases do citocromo. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Após a administração vaginal do fenticonazol em humanos, a absorção é negligenciável: estudos 
farmacocinéticos conduzidos em dois grupos de doentes tratados com 1000 mg de nitrato de 
fenticonazol, administrado vaginalmente, demonstram que a absorção em doentes com 
candidíase vaginal é em média 1.81 ± 0.57%; enquanto em voluntários saudáveis com mucosa 
vaginal normal ou em doentes com carcinoma cervical, a absorção é em média 0.58% e 1.12% 
da dose, respetivamente. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os dados não clínicos não revelaram riscos especiais para o ser humano, segundo estudos 
convencionais de farmacologia de segurança, toxicidade de dose repetida, genotoxicidade, 
potencial carcinogénico, toxicidade reprodutiva e desenvolvimento. Apenas se observaram 
efeitos não clínicos a partir de níveis de exposição considerados suficientemente excessivos em 
relação ao nível máximo de exposição humana, pelo que se revelam pouco pertinentes para a 
utilização clínica. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Triglicéridos de ácidos gordos saturados, dióxido de sílica coloidal, gelatina, glicerina, dióxido 
de titânio (E 171), para-hidroxibenzoato de etilo sódico (E 215) e para-hidroxibenzoato de 
propilo sódico (E 218). 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
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6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação, 
 
Não conservar acima de 25°C. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
: Blisters de PVC/PVDC com folha de alumínio. Embalagens com 6 óvulos  
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Não são existem requisitos especiais. 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as 
exigências locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Recordati Ireland Limited. 
Raheens East, 
Ringaskiddy, CO. Cork, P43 KD30 
Irlanda 
 
 
8. NÚMEROS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
Registo nº8759308 no INFARMED, I.P.-embalagem de 6 óvulos 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO. 
 
Data da primeira autorização: 27 de Setembro de 1990. 
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