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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Melhoral 500 mg + 30 mg comprimidos 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido contém 500 mg de ácido acetilsalicílico e 30 mg de cafeína. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Comprimido. 
Branco redondo, ranhurado numa face, com inscrição “Melhoral” na outra face. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Melhoral é indicado em adultos e crianças com mais de 16 anos de idade. 
 
Melhoral é um analgésico e antipirético, podendo ser recomendado para: 
a) Alívio sintomático de gripes, estados febris, resfriados e constipações, incluindo 
situações febris resultantes de constipações. 
b) Alívio das dores ligeiras a moderadas incluindo cefaleias, enxaquecas, odontalgias, 
dores de garganta, dismenorreia, dores musculares e reumáticas. 
O medicamento deve ser descontinuado se: 
- as dores piorarem ou se se prolongarem por mais de 10 dias; 
- a febre aumentar e se se prolongar por mais de 3 dias. [Quando indicado para 
estados febris.] 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Posologia 
Adultos (incluindo idosos) e crianças com idade superior a 16 anos: 
1 a 2 comprimidos. Estas doses podem ser repetidas com um intervalo de 4 a 6 horas 
conforme necessário. 
 
Dose máxima diária: 8 comprimidos (Ácido acetilsalicílico 4000 mg / cafeína 240 
mg) em 24 horas. 
Não exceda a dose máxima. 
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Crianças com idade inferior a 16 anos:  
Não se recomenda o uso de Melhoral, salvo expressa indicação do médico. 
 
Modo de administração 
 
Administrar por via oral. 
Tomar Melhoral com água. Melhoral pode ser tomado durante as refeições. 
 
Populações especiais 
 
População pediátrica 
Não se recomenda o uso de Melhoral em crianças com idade inferior a 16 anos, salvo 
expressa indicação médica. (ver secção 4.4) 
 
Idosos  
Melhoral deve ser usado com particular cuidado em idosos que são mais propensos a 
reacções adversas. 
 
Disfunção renal 
Melhoral está contra-indicado em doentes com insuficiência renal grave. O ácido 
acetilsalicílico é conhecido por causar retenção de sódio e água podendo exacerbar a 
hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva e disfunção renal. (ver secções 4.3 e 
4.4) 
 
Disfunção hepática 
Melhoral está contra-indicado em doentes com insuficiência hepática grave. (ver 
secções 4.3 e 4.4) 
 
4.3 Contraindicações 
 
- Hipersensibilidade às substâncias activas (ácido acetilsalicílico e cafeína), aos 
salicilatos ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1  
- Insuficiência renal ou hepática grave (ver secção 4.4); 
- História de hemorragia gastrointestinal ou perfuração gástrica após tratamento com 
anti-inflamatórios não esteróides (AINEs); 
- Úlcera péptica activa ou pré-existente; 
- História de gota; 
- História de reacções de hipersensibilidade (por exemplo: asma, broncoespasmo, 
rinite, urticária, pólipos nasais) na sequência de tratamentos com ácido acetilsalicílico 
ou outros AINEs; 
- História de hemofilia, trombocitopenia, ou outros distúrbios de coagulação. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
A administração concomitante de ácido acetilsalicílico com AINE, incluindo 
inibidores seletivos da cicloxigenase-2, deve ser evitada. 
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- Podem ocorrer reacções graves de hipersensibilidade ou reacções anafiláticas. Os 
broncoespasmos podem ser precipitados em doentes asmáticos ou com episódios de 
asma anteriores. 
 
- Crianças: Existe relação entre a administração de ácido acetilsalícilico e a síndrome 
de Reye. Não se recomenda o uso de ácido acetilsalicílico em crianças com menos de 
16 anos, a não ser com prescrição médica.  
 
- Idosos: Usar Melhoral com especial atenção em doentes idosos, pois são mais 
susceptíveis aos efeitos adversos.  
 
- A administração de ácido acetilsalicílico em doentes hipertensos, com insuficiência 
renal ou hepática ligeira a moderada e em doentes desidratados, deve ser feita com 
cuidado. 
 
- Insuficiência renal grave: Em doentes com insuficiência renal grave, o uso de 
Melhoral está contraindicado. Sabe-se que o ácido acetilsalicílico provoca rentenção 
de sódio e de água, podendo exacerbar a hipertensão, insuficiência cardíaca 
congestiva e insuficiência renal. (ver secção 4.3) 
 
- Insuficiência hepática grave: Em doentes com insuficiência hepática grave o uso de 
Melhoral está contraindicado. (ver secção 4.3) 
 
- O ácido acetilsalicílico diminui a adesão plaquetária e aumenta o tempo de 
hemorragia. Podem ocorrer desordens hematológicas e hemorrágicas, estas podem ser 
severas. Os doentes devem reportar ao seu médico, qualquer sintoma de hemorragia 
não habitual. 
 
- Devido ao efeito inibidor da adesão plaquetária, o ácido acetilsalicílico pode causar 
um aumento das hemorragias durante e após os actos cirúrgicos. 
 
- Doses elevadas podem precipitar o aparecimento de anemia hemolítica aguda em 
doentes com deficiência na G6PDH. 
 
- Durante o tratamento com Melhoral, o consumo excessivo de cafeína (por exemplo: 
café, chá e algumas bebidas embaladas) deve ser evitado.  
 
- Não deve ser usado durante o terceiro trimestre de gravidez, excepto com supervisão 
médica. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação  
 
- Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina (IECAs): o ácido 
acetilsalicílico pode diminuir o efeito dos IECAs. 
 
- Diuréticos: Existe risco da diminuição do efeito dos diuréticos especialmente em 
doentes com doenças cardiovasculares ou renais. 
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- Corticosteróides: o risco de ulceração ou hemorragia gastrointestinal pode estar 
aumentado aquando da administração concomitante de ácido acetilsalicílico e 
corticosteróides. A concentração plasmática de salicilatos pode ser diminuída pelo uso 
simultâneo de corticosteróides. Pode ocorrer intoxicação pelos salicilatos  após 
retirada dos corticosteróides.  
 
- Anticoagulantes (orais): os salicilatos podem potenciar os efeitos dos 
anticoagulantes, tais como a heparina e cumarinas.  
 
- Inibidores Selectivos da Recaptação da Serotonina (ISRS): o uso concomitante desta 
classe terapêutica com o ácido acetilsalicílico pode aumentar do risco de hemorragia 
gastrointestinal. 
 
- Outros Anti-Inflamatórios Não Esteróides (AINEs): Não tomar Melhoral em 
combinação com outros AINEs. Esta associação pode aumentar o risco de 
aparecimento de efeitos adversos. 
 
- Ibuprofeno: O ibuprofeno pode inibir o efeito antiagregante plaquetário do ácido 
acetilsalicílico de baixa dosagem. Doentes que tomem ácido acetilsalicílico de baixa 
dosagem devem ser aconselhados a falar com o seu médico ou farmacêutico antes de 
tomar ibuprofeno. 
 
- Álcool: a co-administração de álcool e ácido acetilsalicílico aumenta o risco de 
hemorragia gastrointestinal. 
 
- Antiácidos: os antiácidos podem aumentar a excreção do ácido acetilsalicílico 
através da alcalinização da urina. 
 
- Anticonvulsionantes: O ácido acetilsalicílico pode potenciar a actividade da 
fenitoína e do valproato. 
 
- Bloqueadores beta-adrenérgicos: O ácido acetilsalicílico pode diminuir o efeito anti-
hipertensor deste grupo terapêutico. 
 
- Inibidores da anidrase carbónica: a toxicidade dos salicilatos é aumentada quando 
doses elevadas de ácido acetilsalicílico são co-administradas com inibidores da 
anidrase carbónica, como por exemplo a acetazolamida. 
 
- Antidiabéticos Orais: o ácido acetilsalicílico pode potenciar o efeito das 
sulfonilureias. 
 
- Metotrexato: a toxicidade deste fármaco pode ser aumentada pelo uso simultâneo de 
ácido acetilsalicílico 
 
- Agentes uricosúricos: o ácido acetilsalicílico diminui a acção dos uricosúricos como 
o probenecide e a sulfimpirazona. 
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4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
 
Ácido acetilsalicílico 
O uso de ácido acetilsalicílico deve ser evitado durante a gravidez, particularmente no 
3º trimestre, excepto sobre supervisão médica. Se o ácido acetilsalicílico for 
administrado durante a gravidez, a dose e o tempo deverão ser os menores possíveis e 
só após consulta médica. 
O ácido acetilsalicílico aumenta o risco de hemorragia periparto, inibe as contracções 
uterinas com consequente atraso ou prolongamento do trabalho de parto. Com doses 
elevadas, pode ocorrer o fecho prematuro do ductus arteriosus (canal de Botal). 
 
Cafeína 
Não se recomenda o uso de ácido acetilsalicílico/cafeína durante a gravidez devido a 
um possível aumento do risco de aborto espontâneo associado ao consumo de cafeína. 
 
Amamentação 
Ácido acetilsalicílico 
O ácido acetilsalicílico é secretado, em baixas concentrações, para o leite materno. 
Por esta razão o seu uso deve ser evitado durante o aleitamento devido ao possível 
risco de se desenvolver síndrome de Reye e o facto de elevadas doses potencialmente 
poderem prejudicar a função plaquetar. 
 
Cafeína 
A cafeína presente no leite materno tem potencialmente um efeito estimulante sobre 
os bebés amamentados, mas não foi observada uma toxicidade significativa. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Os efeitos de Melhoral sobre a capacidade de conduzir ou utilizar máquinas são nulos 
ou desprezáveis 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
As reações adversas a partir de dados históricos clínicos são pouco frequentes e de 
pequena exposição. Assim, a partir da extensa experiência pós-comercialização da 
dose terapêutica, os eventos relatados e considerados imputáveis estão tabelados em 
baixo.  
 
As reações adversas são apresentadas a seguir por classes de sistemas de órgãos e 
frequência. As frequências são definidas como: 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); desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados 
disponíveis).  
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Ácido acetilsalicílico 
Classes de Sistemas de 
Órgãos 

Efeitos indesejáveis Frequência 

Doenças do sangue e 
do sistema linfático 

Aumento do tempo de hemorragia. 
Trombocitopenia. Equimoses 

Desconhecido 

Doenças do sistema 
imunitário 

Reacções de hipersensibilidade, por 
exemplo: rinite, angiodema, urticária, 
broncoespasmo, reacções cutâneas e 
anafiláticas. 

Desconhecido 

Doenças do 
metabolismo e da 
nutrição 

Retenção de fluidos e de sódio 
Desconhecido 

Afecções do ouvido e 
do labirinto 

Zumbidos e perda temporária da audição. 
Desconhecido 

Doenças 
gastrointestinais 

Náuseas, dispepsia, vómitos. Gastrite, 
ulceração gastrointestinal e hemorragia 
gastrointestinal. 

Desconhecido 

Afecções 
hepatobiliares 

Aumento dos níveis da aminotransferase. 
Desconhecido 

Doenças renais e 
urinárias 

Disfunção renal e aumento dos níveis 
séricos de ácido úrico 

Desconhecido 

 
Cafeína 
Classes de Sistemas de 
Órgãos 

Efeitos indesejáveis Frequência 

Nervosismo 
Sistema Nervoso Central 

Tonturas 
Desconhecido 

Quando o regime terapêutico recomendado para o Melhoral é combinado com 
ingestão de cafeína, a dose total de cafeína aumenta o que pode potenciar os efeitos 
adversos relacionados com a cafeína, nomeadamente: insónias, agitação, ansiedade, 
irritabilidade, dores de cabeça, distúrbios gastrointestinais e palpitações. 
 
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 
1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 73 73 
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 
Fax: + 351 21 798 73 97 
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Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Ácido acetilsalicílico 
O envenenamento por salicilatos é frequentemente associado a concentrações 
plasmáticas superiores a 350 mg/L (2,5 mmol/L). A maioria das mortes em adultos 
ocorre quando as concentrações excedem os 700 mg/L (5,1 mmol/L). Doses únicas 
inferiores a 100 mg/kg são pouco prováveis de causar uma intoxicação grave. 
 
Sinais e sintomas 
Frequentes: vómitos, desidratação, zumbidos, vertigens, surdez, sudorese, 
extremidades quentes, aumento da frequência respiratória e hiperventilação. Na 
maioria dos casos está presente algum distúrbio ácido-base. 
Uma mistura de alcalose respiratória e acidose metabólica com o pH arterial normal 
ou elevado (concentração do ião de hidrogénio normal ou reduzida) é habitual em 
adultos e crianças com mais de 4 anos de idade. Em crianças com 4 anos ou menos é 
comum existir acidose metabólica dominante com valores de pH arterial baixos 
(concentração do ião de hidrogénio aumentada). A acidose pode potenciar a 
transferência de salicilato através da barreira hematoencefálica. 
 
Pouco frequentes: hematémese, hipertermia, hipoglicemia, hipocaliemia, 
trombocitopenia, aumento do tempo de protrombina, coagulação intravascular, 
insuficiência renal e edema pulmonar não cardíaco. 
As alterações do SNC são menos comuns nos adultos do que nas crianças e incluem: 
confusão, desorientação, convulsões e coma.  
 
Tratamento 
Administrar carvão activado caso um adulto tenha ingerido, há menos de uma hora, 
mais de 250 mg/kg. Deve medir-se a concentração plasmática de salicilato; no 
entanto, e porque a gravidade da intoxicação não consegue ser avaliada por este 
parâmetro isolado, outros testes/avaliações clínicas e bioquímicas devem ser tidas em 
consideração. 
 
Uma vez que a eliminação é aumentada pela alcalinização da urina, administra-se 
bicarbonato de sódio a 1,26%. Deve monitorizar-se o pH da urina. Também se 
consegue corrigir a acidose metabólica pela administração intravenosa de bicarbonato 
de sódio a 8,4% - neste caso, em primeiro lugar, é preciso averiguar a concentração 
plasmática de potássio. A diurese forçada não deve ser usada isoladamente uma vez 
que não aumenta a excreção de salicilato e pode causar edema pulmonar. 
 
A hemodiálise é o tratamento de eleição para intoxicações graves e deve ser 
considerado em doentes cujas concentrações plasmáticas de salicilato sejam 
superiores a 700 mg/L (5,1 mmol/L), ou concentrações inferiores mas associadas a 
estados clínicos/metabólicos graves. Doentes com menos de 10 anos ou mais de 70 
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anos são mais susceptíveis à intoxicação por salicilatos logo, podem necessitar de 
diálise em estadios mais precoces. 
 
O envenenamento por salicilatos é frequentemente associado a concentrações 
plasmáticas superiores a 350 mg/L (2,5 mmol/L). A maioria das mortes em adultos 
ocorre quando as concentrações excedem os 700 mg/L (5,1 mmol/L). Doses únicas 
inferiores a 100 mg/kg são pouco prováveis de causar uma intoxicação grave. 
 
Cafeína 
Sinais e sintomas 
A sobredosagem de cafeína pode resultar em dor epigástrica, vómitos, diurese, 
taquicardia ou arritmia, bem como estimulação do SNC (insónias, inquietação, 
excitação, agitação, nervosismo, tremores e convulsões) 
 
Tratamento 
Não está disponível um antídoto específico. No entanto, podem ser usadas medidas de 
suporte para reverter os efeitos de cardiotoxicidade como antagonistas dos receptores 
beta-adrenérgicos. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 2.10 - Sistema Nervoso Central. Analgésicos e 
antipiréticos, código ATC: N02BA51 
 
O ácido acetilsalicílico é um analgésico e anti-inflamatório não esteroide, como tal é 
inibidor da enzima ciclo-oxigenase, que resulta na inibição direta da biossíntese das 
prostaglandinas e tromboxanos A2 a partir do ácido araquidónico. O ácido 
acetilsalicílico também inibe a agregação das plaquetas e é usado para doenças 
cardiovasculares.  
 
A cafeína é uma xantina cujas ações se exercem, em doses terapêuticas ao nível do 
sistema nervoso central, rim, músculo cardíaco e vasos sanguíneos. Nas doses 
utilizadas neste medicamento, considera-se que os únicos efeitos que se farão sentir 
será um leve efeito estimulante ao nível do sistema nervoso central e uma reduzida 
vasoconstrição ao nível das arteríolas cerebrais.  
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Após a administração oral, o ácido acetilsalicílico é rapidamente absorvido pelo trato 
gastrointestinal. A absorção de ácido acetilsalicílico não-ionizado é feita no estômago 
e no intestino. Algum ácido acetilsalicílico é hidrolisado a salicilato na parede do 
intestino. Após a absorção o ácido acetilsalicílico é rapidamente convertido em 
salicilato, mas durante os primeiros 20 minutos após a administração oral, o ácido 
acetilsalicílico é a forma predominante do fármaco no plasma. O O nível normal de 
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ligação às proteínas plasmáticas do ácido acetilsalicílico é de 80 a 90% quando 
administrado em concentrações plasmáticas terapêuticas. E, distribui-se 
extensamente; o seu volume de distribuição, em adultos, é de cerca de 170 mL por kg 
de peso corporal. Com o aumento da concentração do fármaco ligado a proteínas, os 
pontos de ligação das proteínas ficam saturados e o volume de distribuição aumenta. 
Tanto o ácido acetilsalicílico como o salicilato têm atividade farmacológica, apenas o 
ácido acetilsalicílico tem efeito anti-agregante plaquetário. O salicilato liga-se 
extensivamente às proteínas plasmáticas e distribui-se rapidamente por todas as partes 
do corpo. O salicilato aparece no leite materno e atravessa a placenta.  
 
O salicilato é principalmente eliminado por metabolismo hepático. Os metabolitos 
incluem o ácido salicilúrico, glucoronido salicil fenólico, glucoronido acil salicílico, o 
ácido gentísico e o ácido gentisúrico. A formação dos principais metabolitos ácido 
salicilúrico, glucoronido salicil fenólico, é facilmente saturada e segue as cinéticas 
Michaelis-Menten, as outras vias metabólicas são processos de primeira passagem. 
Isto resulta num aumento das concentrações plasmáticas de salicilatos 
desproporcional à dose. O tempo de semivida de eliminação do fármaco é de 2 a 3 
horas, que aumenta com doses mais elevadas. O salicilato é excretado inalterado na 
urina. A quantidade excretada por esta via aumenta com a dose e com o pH. A 
excreção renal envolve filtração glomerular, secreção tubular renal ativa e reabsorção 
tubular passiva.  
 
A cafeína é rapidamente absorvida após administração oral e extensamente distribuída 
pelo corpo. A cafeína passa rapidamente para o sistema nervoso central e para a 
saliva, em baixas concentrações também está presente no leite materno. A cafeína 
atravessa a placenta. Nos adultos a cafeína é quase completamente metabolizada no 
fígado via oxidação, desmetilação, e acetilação e é excretada na urina como ácido 1-
metilúrico, 1-metilxantina, 7-metilxantina, 1,7-dimetilxantina, 5-acetilamino-6-
formilamino-3-metiluracilo e outros metabolitos com apenas cerca de 1% na forma 
inalterada. A semivida de eliminação é aproximadamente de 3 a 7 horas em adultos.  
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Na literatura, os dados de segurança pré-clínica das substâncias ativas deste 
medicamento não revelaram quaisquer resultados pertinentes ou conclusivos 
relevantes para a posologia e uso recomendado, que não tenham já sido mencionados 
neste resumo. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Amido de milho. 
 
6.2 Incompatibilidades 
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Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
5 anos.  
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar a temperatura inferior a 25°C. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Blister de PVC/Alu. 
Embalagem com 20 comprimidos. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Não 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 
 
Omega Pharma Portuguesa, Lda. 
Av. Tomás Ribeiro 43, Edifício Neopark, Bloco 1 - 3ºC 
2790-221 Carnaxide 
Portugal 
Tel: 214167610 
Fax: 214167619 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
N.º de Registo: 2014892 - 20 Comprimidos, 500 mg + 30 mg, Blister PVC/Alu 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 
DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 27 de agosto 1987 
Data de revisão: 27 de julho de 2007 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 


