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Resumo das Características do Medicamento 
 
1. NOME do Medicamento 
     
Fenivir, 10 mg/g, Creme 
 
 
2. Composição qualitativa e quantitativa 
 
Cada grama de creme contém: 
Substância activa: 10 mg de penciclovir 
 
Excipientes:  
Álcool cetoestearilíco-  77,2 mg/ml. 
 Propilenoglicol - 416,8 mg/ml 
Para a completa lista de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. Forma Farmacêutica 
 
Creme. 
Creme branco macio de aparência homogénea. 
 
 
4. Informações Clínicas 
 
4.1 Indicações Terapêuticas 
      
Fenivir creme está indicado no tratamento de infecções por herpes labial. 
 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Adultos (incluindo os idosos) e crianças com mais de 12 anos de idade: 
Fenivir creme deverá ser aplicado com um intervalo de aproximadamente 2 horas. 
Fenivir poderá ser aplicado com os dedos limpos, ou com um aplicador de utilização 
única (para embalagens que contenham este dispositivo de aplicação), numa quantidade 
suficiente para a área a tratar. O tratamento deve ser prolongado durante 4 dias.  
 
O tratamento deverá ser instituído o mais cedo possível, logo após o primeiro sinal de 
infecção. 
 
Crianças (com menos de 12 anos de idade): 
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Não foram efectuados quaisquer estudos em crianças com menos de 12 anos.  
 
 
 
4.3 Contra-indicações 
 
Hipersensibilidade conhecida ao penciclovir, ao famciclovir, ou a qualquer um dos 
excipientes, por exemplo propilenoglicol. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
O creme deve ser apenas usado nas lesões herpéticas dos lábios e em volta da boca. Não 
se recomenda a sua aplicação nas mucosas (p.ex. nos olhos, boca, nariz ou nos genitais). 
Deve–se evitar a aplicação nos olhos ou na sua proximidade. 
Os doentes gravemente imunocomprometidos (p.ex. doentes com SIDA ou sujeitos a 
transplante da medula óssea) devem ser avisados a consultar um médico no caso de estar 
indicada terapêutica oral. 
O creme contém álcool cetoestearílico, o qual pode causar reacções cutâneas locais (ex, 
dermatites de contacto). Contém também propilenoglicol, o qual ode causar irritações 
cutâneas.  
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
A experiência clínica não identificou quaisquer interacções resultantes da administração 
concomitante de fármacos tópicos ou sistémicos com Fenivir creme. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
É pouco provável que possam surgir problemas respeitantes a efeitos adversos quando o 
creme é utilizado em grávidas e/ou em mães a amamentar, uma vez que se verificou que 
era mínima a absorção sistémica de penciclovir após a administração tópica de Fenivir 
creme (ver ponto 5.2). 
Não existe informação sobre a excreção de penciclovir no leite humano. 
Uma vez que não foi estabelecida a segurança de penciclovir na gravidez humana, 
Fenivir creme só deverá ser utilizado na gravidez ou em mães a amamentar sob conselho 
do médico e se os potenciais benefícios excederem os eventuais riscos associados ao 
tratamento. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas  
 
Não se observaram efeitos adversos na capacidade de condução ou de utilização de 
máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis  
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Fenivir creme tem sido bem tolerado nos estudos em humanos. A experiência clínica 
mostrou não existir qualquer diferença entre Fenivir e placebo no índice ou tipo de efeitos 
adversos reportados. Os efeitos secundários mais comuns ocorrem no local de aplicação. 
As reacções adversas estão listadas abaixo, por classe de sistema orgânico e frequência. 
As frequências são definidas como: muito frequentes (≥1/10); frequentes (≥1/100 to < 
1/10); pouco frequentes (≥1/1,000 to <1/100); raros (≥1/10,000 to <1/1,000); muito raros 
(<1/10,000); desconhecidos (não podem ser estimados com os dados habituais). Dentro 
de cada frequência, os efeitos indesejáveis estão apresentados por ordem decrescente de 
gravidade. 
 

Efeitos gerais e no local da aplicação 

Frequentes 
Reacções no local de aplicação (incluindo sensação de queimadura, dor e 
sensibilidade diminuída) 

 
A vigilância pós-comercialização, revelou os seguintes eventos adversos (todas as 
reacções foram localizadas ou generalizadas). Os eventos adversos a partir da experiência 
pós-comercialização são difíceis de calcular a frequência e, portanto, os eventos são 
listados como frequência desconhecida. 
 
Doenças do sistema imunitário Hipersensibilidade, urticária 

Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos 
Dermatite alérgica (incluindo erupção 
cutânea, prurido, formação de vesículas e 
edema) 

 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não são de esperar efeitos indesejáveis mesmo se todo o conteúdo de uma embalagem de 
Fenivir creme for ingerido oralmente; penciclovir é escassamente absorvido após 
administração oral. 
Contudo, poderá ocorrer inflamação da cavidade bucal. Não é necessário tratamento 
específico se ocorrer ingestão oral acidental. 
 
5. Propriedades farmacológicas 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico – 13.1.4 Anti-infecciosos de aplicação na pele. Antiviricos. 
Código ATC: D06BB06 
 
Penciclovir demonstrou possuir actividade in vivo e in vitro contra o vírus herpes simplex 
(tipo 1 e 2) e vírus da varicela zoster. Nas células infectadas pelo vírus, penciclovir é 
rápida e eficazmente convertido num trifosfato (acção mediada pela timidina-quinase 
induzida pelo vírus). O trifosfato de penciclovir persiste nas células infectadas por um 
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período superior a 12 horas e inibe a replicação do DNA viral, tendo uma semi-vida de 9, 
10 e 20 horas, nas células infectadas pelo vírus da varicela zoster, vírus herpes simplex 
tipo 1 e vírus herpes simplex tipo 2, respectivamente. Em células não infectadas, tratadas 
com penciclovir, as concentrações de trifosfato de penciclovir são apenas escassamente 
detectáveis. Deste modo, é pouco provável que as células não infectadas sejam afectadas 
por concentrações terapêuticas de penciclovir. 
Em estudos clínicos, nos doentes tratados com Fenivir, a cicatrização foi de 30% mais 
rápida que nos doentes que receberam placebo (até 1 dia mais cedo). A resolução da dor 
foi de 25 a 30% mais rápida (melhoria em média até um dia) e a infecciosidade 
desapareceu cerca de 40 % mais depressa (1 dia mais cedo) do que nos doentes 
submetidos a placebo. 
 
 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Num estudo após aplicação de Fenivir creme a voluntários (humanos) numa dose diária 
de 180 mg de penciclovir (aproximadamente 67 vezes a dose clínica diária proposta) 
durante 4 dias, em pele com escoriações sob penso oclusivo, o penciclovir não foi 
quantificável no plasma e urina. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Toxicologia Geral 
A aplicação tópica de Fenivir creme 5% durante 4 semanas em ratos e coelhos foi bem 
tolerada. Não se observou qualquer evidência de sensibilização por contacto em cobaias. 
Foi conduzido um programa completo de estudos utilizando penciclovir por via 
intravenosa. Estes estudos não levantaram quaisquer problemas de segurança 
relativamente à utilização de Fenivir creme. Após administração tópica a absorção 
sistémica de penciclovir é mínima. 
Os estudos em animais não demonstraram quaisquer efeitos embriotóxicos ou 
teratogênicos com penciclovir administrado por via intravenosa (em doses superiores a 
1200 vezes superiores aos recomendados para uso clínico através da aplicação tópica), 
nem houve qualquer efeito na fertilidade masculina e feminina e o desempenho 
reprodutivo geral (em doses superiores a 1600 vezes as recomendadas para uso clínico, 
através da aplicação tópica). Estudos em ratos mostram que penciclovir é excretado no 
leite materno de fêmeas lactantes, dada famciclovir oral (famciclovir, a forma oral de 
penciclovir, é convertido in vivo em penciclovir). 
Os resultados de largos estudos de mutagenicidade in vitro e in vivo indicam que 
penciclovir não constitui qualquer risco genotóxico para o homem. 
 
 
6. Informações farmacêuticas  
 
6.1 Lista dos excipientes 
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Parafina mole e branca 
parafina líquida 
álcool cetostearílico (ver secção 4.4 “Advertências e precauções especiais de utilização   
propilenoglicol (ver secção 4.4 “Advertências e precauções especiais de utilização   
cetomacrogol 1000 
água purificada. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de Validade 
       
Tubos de alumínio de 2 g e 5 g – 3 anos 
Bomba dispensadora de plástico de 2 g – 2 anos 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Não conservar acima de 30ºC. 
Não congelar. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Tubos de alumínio contendo 2g e 5g. As embalagens de 2 g podem ser fornecidas numa 
embalagem contendo 20 aplicadores de utilização única de polietileno de baixa densidade 
(LDPE). 
Bomba dispensadora de plástico contendo 2 g. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação 
       
Não existem requisitos especiais. 
 
7. Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
 
Novartis Consumer Health – Produtos Farmacêuticos e Nutrição, Lda. 
Rua do Centro Empresarial, Edf. 8, Quinta da Beloura 
2710-693 Sintra 
 
8. Número de Autorização de Introdução no Mercado 
 
Nº de registo: 2671089 - creme, 10mg/g, bisnaga 2 g. 
Nº de registo: 5137716 - creme, 10 mg/g, bisnaga 2 g + 20 aplicadores de utilização 
única. 
Nº de registo: 2671188 - creme, 10 mg/g, bisnaga 5 g. 
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Nº de registo: 2671287 - creme, 10mg/ml, Bomba dispensadora de plástico 2 g. 
 
9. Data da primeira Autorização/ Renovação da Autorização de Introdução no Mercado 
 
Data da primeira autorização 31 Outubro 1996. 
Data da última renovação 24 Janeiro 2007. 
 
10. Data da Revisão do Texto. 
 
 


