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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Zoviduo 50 mg/g + 10 mg/g creme 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
1 grama de creme contém 50 mg de aciclovir e 10 mg de hidrocortisona. 
Excipientes: 67,5 mg de álcool cetoestearílico e 200 mg de propilenoglicol / grama de 
creme.  
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Creme. 
Creme branco a amarelado.  
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Tratamento dos sinais e sintomas iniciais do herpes labial recorrente para reduzir a 
progressão dos episódios de herpes labial para lesões ulcerosas em adultos e adolescentes 
(com idade igual ou superior a 12 anos) imunocompetentes.  
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Via de administração: 
Uso cutâneo. 
 
Adultos e adolescentes (com idade igual ou superior a 12 anos): 
Zoviduo deve ser aplicado 5 vezes por dia durante 5 dias, a intervalos aproximados de 3-
4 horas, omitindo a administração nocturna. O tratamento deve ser iniciado o mais cedo 
possível, preferencialmente imediatamente após o aparecimento dos primeiros sinais ou 
sintomas. A cada aplicação, deve ser aplicada uma quantidade suficiente de creme para 
cobrir todas as lesões incluindo a sua margem exterior. 
 
Doentes pediátricos 
Não é recomendada a utilização de Zoviduo em crianças de idade inferior a 12 anos 
devido à falta de dados de segurança e eficácia. 
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4.3 Contra-indicações 
 
Zoviduo está contra-indicado em doentes com hipersensibilidade conhecida ao aciclovir, 
valaciclovir, hidrocortisona ou a qualquer um dos excipientes. Zoviduo está contra-
indicado em lesões cutâneas causadas por infeccções da pele por outros vírus para além 
do herpes simplex, por fungos, bactérias ou parasitas. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Zoviduo destina-se apenas a uso cutâneo no herpes labial nos lábios e rosto. O creme não 
deve ser utilizado para aplicação nas membranas mucosas (por exemplo, no olho, no 
interior da boca, nariz ou nos órgãos genitais).  
 
O creme não deve ser utilizado em doentes gravemente imunocomprometidos, tais como 
doentes com SIDA ou doentes transplantados, uma vez que um aumento do risco de 
desenvolvimento de resistência ao aciclovir não pode ser excluído nesses doentes.  
Não foi estudado o tratamento de doentes com dermatite concomitante de outra origem. 
 
Este creme contém álcool cetoestearílico e propilenoglicol que podem causar irritação 
cutânea e reacções cutâneas locais (por exemplo, dermatite de contacto). 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Não foram realizados estudos de interacção. 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Não existem dados suficientes sobre a utilização de Zoviduo em mulheres grávidas. 
 
Em estudos prospectivos de aproximadamente 1.200 mulheres expostas ao aciclovir 
sistémico, não foi notificado nenhum aumento de efeitos fetais adversos. A administração 
sistémica do aciclovir em testes convencionais não provocou efeitos embriotóxicos ou 
teratogénicos em ratos, coelhos ou ratinhos. Num teste não convencional em ratos, foram 
observadas anomalias fetais, mas estas só se verificaram qiuando se atingiram doses 
subcutâneas elevadas, capazes de provocar toxicidade materna. A relevância clínica 
destes dados é incerta.  
 
A aplicação tópica de corticosteróides a animais prenhes pode causar anormalidades no 
desenvolvimento fetal, incluindo fenda palatina e atraso no crescimento intra-uterino. 
Pode, por isso, existir um risco muito pequeno de tais efeitos no feto humano.  
 
Zoviduo não deverá ser utilizado durante a gravidez, a menos que tal seja estritamente 
necessário.  
 
Aleitamento  
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O aciclovir e a hidrocortisona passam para o leite após administração sistémica, mas o 
risco de reações adversas num lactente parece improvável com doses terapêuticas, uma 
vez que a exposição sistémica é mínima com a administração tópica. O Zoviduo não 
deve, no entanto, ser utilizado durante o aleitamento, a menos que tal seja estritamente 
necessário. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Zoviduo não tem influência sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Ensaios clínicos 
A maioria das reacções adversas foram locais e ocorreram na área de aplicação. 
 
Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneas 
Frequentes (≥ 1/100 a < 1/10) 
- Secura ou descamação da pele 
 
Pouco frequentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) 
- Ardor transitório ou sensação de picadas após aplicação  
 
Raros (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) 
- Eritema 
- Alterações da pigmentação 
- Reacção no local de aplicação incluindo sinais e sintomas de inflamação  
- Foi observada dermatite de contacto após aplicação sob oclusão em estudos de 
segurança dérmica. Nos casos onde foram realizados testes de sensiblilidade, a substância 
reactiva era a hidrocortisona ou outro componente da base do creme. 
 
Devem ser consideradas reacções adversas adicionais relacionados com qualquer uma das 
duas substâncias activas, aciclovir e hidrocortisona.  
 
Pediatria  
O perfil de segurança em adolescentes (12-17 anos) foi semelhante ao dos adultos. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não serão de esperar efeitos adversos se todo o conteúdo de uma embalagem de Zoviduo 
creme for ingerido ou aplicado topicamente devido a exposições sistémicas mínimas. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
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Classificação farmacoterapêutica: 13.1.4 Medicamentos usados em afecções cutâneas. 
Anti-infecciosos de aplicação na pele: Anti-víricos. Código ATC: D06BB53. 
 
Zoviduo é uma associação de aciclovir e hidrocortisona. 
O aciclovir é um agente anti-vírico muito activo in vitro contra os Vírus Herpes Simplex 
(VHS) tipo 1 e 2. O aciclovir é fosforilado no composto activo, aciclovir trifosfato, após 
entrada nas células infectadas com o vírus Herpes. O primeiro passo neste processo está 
dependente da presença da timidina-quinase codificada pelo VHS. O trifosfato de 
aciclovir actua como um inibidor e substrato da polimerase ADN específica do vírus 
herpes simplex, impedindo futura síntese de ADN viral, sem afectar os processos 
celulares normais. 
 
A hidrocortisona é o principal glicocorticóide secretado pelo córtex adrenal. É usado 
topicamente pelos seus efeitos anti-inflamatórios que suprimem as manifestações clínicas 
da doença, numa vasta gama de doenças nas quais a inflamação é uma característica 
proeminente.  
 
Zoviduo, combina a actividade antiviral do aciclovir e a acção anti-inflamatória da 
hidrocortisona, reduz o risco de desenvolvimento de lesões ulcerosas causadas pelo 
herpes labial. O mecanismo exacto para que isso ocorra não está completamente 
caracterizado, mas pensa-se ser mediado através da depuração do vírus e da atenuação da 
resposta inflamatória local no lábio, levando à diminuição dos sintomas. 
 
Ensaios Clínicos 
 
Adultos:  
Num estudo clínico randomizado, com dupla ocultação, 1.433 indivíduos com herpes 
labial recorrente foram tratados com Zoviduo creme, com aciclovir 5% em veículo do 
Zoviduo, ou com veículo apenas. O objectivo primário era a prevenção da progressão dos 
episódios de herpes labial para lesões ulcerosas. Dentro dos indivíduos tratados com 
Zoviduo, 58% desenvolveram lesões ulcerosas em comparação com 65% no grupo de 
doentes tratados com 5% de aciclovir em veículo de Zoviduo (p=0,014) e 74% no grupo 
de indivíduos tratados só com veículo (p<0,0001). Dentro dos doentes que 
desenvolveram lesões ulcerosas, a duração média do episódio foi de 5.7, 5.9 e 6.5 dias 
para o Zoviduo creme, para o aciclovir 5% em veículo de Zoviduo ou apenas com 
veículo. 
 
Doentes pediátricos: 
Foi realizado um estudo de segurança aberto em adolescentes com herpes labial 
recorrente em 254 indivíduos com idades compreendidas entre 12-17 anos. A terapêutica 
foi aplicada usando o mesmo regime posológico utilizado em adultos e os indivíduos 
foram seguidos relativamente aos efeitos adversos. O perfil de segurança foi semelhante 
ao observado em adultos. 
 
Doentes imunocomprometidos: 
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A segurança foi estudada num estudo clínico randomisado, com dupla ocultação, em 107 
indivíduos adultos com imunosupressão ligeira a moderada tratados com Zoviduo creme 
ou com aciclovir no veículo de Zoviduo. A segurança e a frequência de recorrências, 
durante o período de seguimento de um ano após o tratamento de uma recorrência de 
VHS, foram semelhantes entre os dois grupos de tratamento. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Não foram realizados estudos pré-clínicos de farmacocinética com Zoviduo. A exposição 
sistémica do aciclovir após administração tópica de Zoviduo, devido a absorção limitada, 
é expectável que seja baixa.  
 
Os glicocorticóides têm a capacidade de penetrar o estrato córneo da epiderme e de 
afectar as camadas celulares mais profundas. Normalmente, apenas uma pequena porção 
da dose é absorvida, e não é, portanto, esperado que afecte o equilíbrio hormonal. O 
efeito sistémico dos glicocorticóides pode ocorrer no caso de aumento da absorção, por 
exemplo, quando aplicado em grandes áreas inflamadas da pele, ou em pele na qual o 
estrato córneo da epiderme está danificado. Os pensos oclusivos aumentam a absorção. 
    
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos 
convencionais de toxicologia geral e potencial carcinogénico usando administração oral 
ou parentérica de aciclovir. 
 
Foram relatados resultados positivos nalguns testes de genotoxicidade, mas os resultados 
de uma vasta gama de testes de mutagenicidade in vitro e in vivo indicam que o aciclovir 
não representa um risco genético para o homem. Foram reportados efeitos adversos, em 
grande parte reversíveis, na espermatogénese, em associação com toxicidade geral, em 
ratos e cães, apenas com doses de aciclovir muito superiores às terapêuticas. Dois estudos 
de reprodução em ratinhos não revelaram qualquer efeito, do aciclovir administrado por 
via oral, na fertilidade. 
No caso de hidrocortisona, não existem dados pré-clínicos de relevância para o doente. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Álcool cetoestearílico, 
Parafina líquida, 
Poloxamero 188, 
Propilenoglicol, 
Miristato de isopropilo, 
Laurilsulfato de sódio, 
Parafina branca mole, 
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Ácido cítrico mono-hidratado, 
Hidróxido de sódio (para ajuste do pH) 
Ácido clorídrico (para ajuste do pH) 
Água purificada. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
2 anos. 
Prazo de validade após primeira abertura: 3 meses 
 
6.4 Precauções especiais de conservação: 
 
Conservar a temperatura inferior a 25ºC. Não refrigerar ou congelar. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Bisnaga plástica de polietileno laminada a alumínio contendo 2 g. 
Bisnaga plástica de polietileno laminada a alumínio contendo 5 g. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Os produtos não utilizados ou os resíduos devem ser eliminados de acordo com as 
exigências locais.  
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Produtos para a Saúde e Higiene Lda. 
Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 - Arquiparque - Miraflores 
1495-131  Algés 
 
 
 
8. NÚMERO (S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 


