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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 
Nicorette 2 mg Goma para mascar medicamentosa.  
Nicorette 4 mg Goma para mascar medicamentosa.  
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada goma para mascar medicamentosa contém como substância activa 10 mg ou 20 
mg de um complexo resina-nicotina a 20% (equivalente a 2 mg ou 4mg de nicotina 
respectivamente). 
 
Excipientes, ver 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Goma para mascar medicamentosa. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Para o tratamento da dependência do tabaco, proporcionando alívio dos sintomas de 
privação da nicotina, facilitando a suspensão do hábito tabágico em fumadores 
motivados a deixar de fumar. 
 
4.2 Posologia e modo de administração  
 
As gomas para mascar medicamentosas de Nicorette destinam-se a uso bucal. 
 
Crianças e adultos jovens 
As gomas para mascar medicamentosas de Nicorette não devem ser administradas a 
pessoas com menos de 18 anos de idade sem a recomendação de um médico. Não há 
experiência no tratamento de adolescentes com idade inferior a 18 anos com Nicorette 
gomas para mascar medicamentosas. 
 
Adultos e idosos 
A posologia inicial deve ser individualizada com base na dependência da nicotina de 
cada doente. Normalmente 8-12 gomas para mascar medicamentosas por dia na 
dosagem apropriada será adequado. Os fumadores altamente dependentes (com um 
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resultado no teste de Fagerström superior ou igual a 6 ou que fumem mais de 20 cigarros 
por dia) ou doentes que não conseguiram deixar de fumar com uma goma para mascar 
medicamentosa de 2 mg, devem ser tratados inicialmente com a dose de 4 mg. Os outros 
doentes devem começar o tratamento com uma dose de 2 mg. Não devem ser 
administradas mais de 24 gomas para mascar medicamentosas por dia. 
 
A duração do tratamento é individualizada, mas é normalmente de pelo menos três 
meses. Deverá depois iniciar-se o desmame gradual das gomas para mascar 
medicamentosas. O tratamento deve ser interrompido quando a posologia estiver 
reduzida a 1-2 gomas para mascar medicamentosas por dia. Deverão ser conservadas 
algumas gomas para mascar medicamentosas de reserva por poder subitamente ocorrer o 
desejo de fumar. 
 
A utilização das gomas para mascar medicamentosas para além de 12 meses não é, 
habitualmente, recomendada. Alguns ex-fumadores poderão necessitar de tratamento 
com as gomas para mascar medicamentosas durante períodos mais prolongados para 
evitar o retorno ao hábito tabágico. 
 
O aconselhamento e apoio, normalmente aumentam a taxa de sucesso.  
 
4.3 Contra-indicações  
 
Hipersensibilidade à nicotina ou a qualquer componente das gomas para mascar 
medicamentosas. Enfarte do miocárdio recente (nos últimos 3 meses). Instabilidade ou 
agravamento da angina de peito. Angina de Prinzmetal. Arritmias cardíacas graves. 
Acidente vascular cerebral agudo. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização  
 
Nicorette Goma para mascar medicamentosa, deve ser usado com precaução em doentes 
com doenças cardiovasculares graves (como doença arterial periférica oclusiva, doença 
cerebrovascular, angina de peito estável e insuficiência cardíaca não compensada), 
vasospasmos, hipertensão não controlada, insuficiência hepática moderada/grave, 
insuficiência renal grave, úlceras duodenal e gástrica activas. 
 
Nicorette Gomas para mascar medicamentosas, deve também ser utilizado com 
precaução nos doentes com diabetes mellitus, hipertiroidismo ou feocromocitoma, uma 
vez que a nicotina causa a libertação de catecolaminas a partir da medula supra-renal. 
 
Os fumadores que usam dentaduras podem ter alguma dificuldade em mastigar as gomas 
de Nicorette. 
 
Nicorette contém sorbitol, doentes com doenças hereditárias raras de intolerância à 
frutose não devem tomar este medicamento. 
Nicorette contém glicerol, Pode causar dor de cabeça, distúrbios no estômago e diarreia. 
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4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
O hábito de fumar (mas não a nicotina) está associado ao aumento da actividade da 
enzima CYP1A2. Após deixar de fumar pode ocorrer uma redução da depuração dos 
substractos desta enzima. Este facto pode conduzir a um aumento dos níveis plasmáticos 
de alguns medicamentos com potencial importância clínica para os fármacos com uma 
margem terapêutica estreita; por ex., teofilina, tacrina e clozapina. 
 
As concentrações plasmáticas de outros fármacos metabolizados em parte pela 
CYP1A2, por ex., imipramina, olanzapina, clomipramina e fluvoxamina podem também 
aumentar quando se deixa de fumar, no entanto não existem dados que suportem esta 
hipótese e desconhece-se o possível significado clínico deste efeito com estes fármacos. 
 
Dados limitados indicam que o metabolismo da flecainida e da pentazocina pode 
também ser induzido pelo hábito de fumar. 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
A nicotina passa para o feto e afecta os seus movimentos respiratórios e a circulação. O 
efeito sobre a circulação é dependente da dose.  
Por conseguinte, a fumadora grávida deverá ser sempre aconselhada a deixar de fumar 
completamente sem a utilização da terapêutica de substituição da nicotina. O risco de 
continuar a fumar pode representar maior perigo para o feto quando comparado com a 
utilização dos produtos de substituição da nicotina num programa supervisionado de 
suspensão do hábito tabágico. A utilização das gomas para mascar medicamentosas pela 
fumadora grávida altamente dependente só deverá ser iniciada após o conselho de um 
médico. 
 
Lactação 
A nicotina passa livremente para o leite materno em quantidades que podem afectar o 
lactente, mesmo em doses terapêuticas. Deve ser evitado o uso das gomas para mascar 
medicamentosas durante o período de aleitamento. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas  
 
Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e de utilizar máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Nicorette Goma para mascar medicamentosa pode causar reacções adversas semelhantes 
às associadas à administração de nicotina por outros meios. 
 
A maioria dos efeitos indesejáveis descritos pelo doente ocorrem durante as primeiras 3-
4 semanas após o início do tratamento. Os efeitos indesejáveis são principalmente 
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devidos aos efeitos farmacológicos locais ou sistémicos da nicotina, os quais são 
dependentes da dose. 
 
Alguns sintomas, tais como vertigens, cefaleias e insónias, podem estar relacionados 
com os sintomas de privação associados à abstinência do hábito tabágico. Pode ocorrer 
um aumento da frequência de úlceras aftosas após a abstinência do consumo de tabaco. 
A causalidade não está esclarecida. 
 
Incidência mais frequente (> 1/ 100)  
Efeitos sobre o S. N. C.: vertigens, cefaleias. 
Efeitos Gastrintestinais: mal estar gastro-intestinal, soluços, náuseas, vómitos. 
Efeitos Locais: irritação da boca ou garganta, dores nos maxilares. 
 
Incidência pouco frequente ( 1/100 - 1/1000) 
Efeitos na Circulação: palpitações  
Efeitos Dermatológicos: eritema, urticária 
 
Incidência Rara (< 1/1000) 
Efeitos Cardiovasculares: fibrilhação auricular reversível 
Outros: reacções alérgicas, tais como angioedema. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Pode ocorrer sobredosagem com nicotina em casos em que o doente tenha sido sujeito a 
doses de nicotina muito baixas antes do tratamento, ou se utilizar concomitantemente 
outras formas de nicotina.  
O risco de intoxicação, se a goma para mascar medicamentosa for engolida, é muito 
pequeno, uma vez que na ausência de mastigação a absorção é lenta e incompleta. 
 
Os sintomas de sobredosagem, são os de intoxicação aguda com nicotina, e incluem 
náuseas, salivação, dor abdominal, diarreia, sudação, cefaleias, vertigens, perturbações 
de audição e marcada debilidade. Para doses elevadas, estes sintomas podem ser 
seguidos de hipotensão, pulsação fraca e irregular, dificuldade respiratória, prostração, 
colapso circulatório e convulsões generalizadas. 
 
 
Tratamento da sobredosagem: A administração da nicotina deve ser suspensa 
imediatamente, devendo o doente ser tratado sintomaticamente. Deverá instituir-se, se 
necessário, respiração artificial com oxigénio.  
 
A dose oral mínima letal aguda de nicotina no homem pensa-se ser de 40-60 mg. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
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5.1 Propriedades farmacodinâmicas  
 
Grupo farmacoterapêutico: 2.13.3 – medicamentos para o tratamento de dependência de 
drogas 
Classificação ATC: N07BA01 – nicotina. 
 
A suspensão abrupta da utilização de produtos que contêm tabaco após um período 
prolongado de utilização diária, origina uma síndrome de privação característica, que 
inclui quatro ou mais dos seguintes sintomas: disforia ou humor depressivo; insónia; 
irritabilidade, frustração ou raiva; ansiedade; dificuldade de concentração, agitação ou 
impaciência; redução do débito cardíaco; e aumento do apetite ou ganho de peso. A 
necessidade de nicotina, que é reconhecida como um sintoma clinico relevante, é 
também um elemento importante na privação da nicotina. 
 
Os estudos clínicos demonstraram que os produtos de substituição da nicotina podem 
ajudar os fumadores a absterem-se de fumar ou a reduzirem o consumo de tabaco 
através do alívio destes sintomas de privação. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A quantidade de nicotina absorvida a partir de uma goma para mascar medicamentosa 
de Nicorette depende da intensidade da mastigação. O teor de nicotina absorvido 
depende do teor extraído e da quantidade de nicotina que se perde através da cavidade 
bucal devida à deglutição ou expectoração.  
 
A nicotina administrada em gomas para mascar medicamentosas é rapidamente 
absorvida a partir das membranas da mucosa oral. Os níveis sanguíneos apresentados 
são obtidos em 5-7 minutos e atingem um valor máximo cerca de 30 minutos após o 
início da mastigação. Os níveis sanguíneos são aproximadamente proporcionais ao teor 
de nicotina libertada por mastigação e é pouco provável que excedam os valores obtidos 
pelo fumar de cigarros.  
 
A maioria da absorção de nicotina a partir de uma goma para mascar medicamentosa 
ocorre directamente através da mucosa oral. 
 
A biodisponibilidade sistémica da nicotina deglutida é mais baixa devido ao 
metabolismo hepático de primeira passagem. Assim, as concentrações elevadas e 
rapidamente alcançadas de nicotina, observadas após o acto de fumar são raramente 
produzidas pelo tratamento de substituição com nicotina. Normalmente cada goma para 
mascar medicamentosa de 2 mg liberta aproximadamente cerca de 1,4 mg de nicotina, e 
cada goma para mascar medicamentosa de 4 mg, liberta cerca de 3,4 mg de nicotina.  
 
É esperado que a insuficiência renal grave afecte a depuração da nicotina e dos seus 
metabolitos. Foram observados níveis de nicotina aumentados em doentes fumadores 
sujeitos a hemodiálise. 
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O volume de distribuição da nicotina após administração I.V. é de cerca de 2 a 3 l/kg, 
sendo o tempo de semi-vida de aproximadamente 2 horas. O principal órgão de 
eliminação é o fígado, e a depuração plasmática média é de cerca de 70 l/hora. Os rins e 
os pulmões também metabolizam a nicotina. Foram identificados mais de 20 
metabolitos da nicotina, e pensa-se que todos são menos activos que o composto inicial. 
O metabolito principal da nicotina no plasma, a cotinina, tem um tempo de semi-vida de 
15 a 20 horas e concentrações que excedem a da nicotina cerca de 10 vezes. 
 
A ligação da nicotina às proteínas plasmáticas é inferior a 5%. Assim, não se espera que 
alterações da ligação da nicotina devidas ao uso concomitante de outros fármacos ou 
alterações das proteínas plasmáticas decorrentes de doença, provoquem efeitos 
significativos na cinética da nicotina. 
 
Os metabolitos urinários primários são a cotinina (15% da dose) e a trans-3-
hidroxicotinina (45% da dose). Cerca de 10% da nicotina é excretada inalterada na 
urina. Cerca de 30% da nicotina pode ser excretada inalterada na urina, com elevado 
débito urinário e acidificação da urina abaixo de pH 5. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Não existem dados pré-clínicos sobre a segurança das gomas para mascar 
medicamentosas de nicotina. 
 
A toxicidade da nicotina como componente do tabaco, está contudo, bem documentada. 
Os sintomas típicos de intoxicação aguda são pulsação fraca e irregular, dificuldades 
respiratórias e convulsões generalizadas.  
 
Não existe uma evidência clara de que a nicotina seja genotóxica ou mutagénica. A 
carcinogenicidade bem estabelecida do fumo do tabaco está principalmente relacionada 
com as substâncias formadas por pirólise do tabaco. Não existe nenhuma destas 
substâncias nas gomas para mascar medicamentosas de nicotina 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Goma para mascar medicamentosa de 2 mg: 
Goma base, sorbitol em pó, sorbitol a 70%, aroma de menta, sabor de erva-doce, 
carbonato de sódio anidro, glicerol e bicarbonato de sódio. 
 
Goma para mascar medicamentosa de 4 mg: 
Goma base, sorbitol em pó, sorbitol a 70%, aroma de menta, sabor de erva-doce, 
carbonato de sódio anidro, glicerol e amarelo de quinoleína. 
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6.2 Incompatibilidades 
 
Nenhuma relevante. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
30 meses. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Não conservar acima de 25ºC.  
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
As gomas para mascar medicamentosas são acondicionadas em blisters dentro de uma 
caixa de cartão.  
Nicorette 2 mg: 15, 30, 60 e 105 gomas para mascar medicamentosas. 
Nicorette 4 mg: 30, 60 e 105 gomas para mascar medicamentosas  
 
6.6 Instruções de utilização e manipulação 
 
Cada goma para mascar medicamentosa de Nicorette deve ser mastigada 
intermitentemente durante 30 minutos. A goma para mascar medicamentosa Nicorette 
deve ser mastigada até se sentir um sabor forte ou levemente picante. O fumador deve 
então parar de mastigar, até que o sabor desapareça, colocando a goma para mascar 
medicamentosa entre a bochecha e a gengiva, após o que recomeça outra vez a mastigar 
lentamente repetindo o procedimento anterior.  
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Johnson & Johnson, Lda. 
Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A - Queluz de Baixo 
2749-533 Barcarena 
 
 
8. NÚMERO DE REGISTO 
 
8667501 - Nicorette 2 mg Goma para mascar medicamentosa x 15 
8667535- Nicorette 2 mg Goma para mascar medicamentosa x 30 
8667519 - Nicorette 2 mg Goma para mascar medicamentosa x 60 
8667543- Nicorette 2 mg Goma para mascar medicamentosa x 105 
8667550- Nicorette 4 mg Goma para mascar medicamentosa x 30 
8667527 - Nicorette 4 mg Goma para mascar medicamentosa x 60 
8667568- Nicorette 4 mg Goma para mascar medicamentosa x 105 
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É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
 
9. DATA DE PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO DA INTRODUÇÃO O MERCADO 
 
Setembro de 1987 
 
 
10. DATA DE REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 


