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RESUMO DAS CARACTERÍSTCAS DO MEDICAMENTO
1.NOME DO MEDICAMENTO
Nadixa 10 mg/g creme
2.COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA
1 g de creme contém 10 mg de nadifloxacina.
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.
3.FORMA FARMACÊUTICA
Creme hidrofílico branco ou quase branco, sem odor.
4.INFORMAÇÕES CLÍNICAS
4.1 Indicações terapêuticas
Tratamento tópico das formas inflamatórias ligeiras ou moderadas de acne vulgaris (acne
papulopustular, grau I-II).
4.2 Posologia e modo de administração
O Nadixa creme deve ser aplicado nas lesões acneicas sob a forma de uma camada fina,
duas vezes por dia, isto é uma vez de manhã e outra à noite antes de deitar, depois de
limpar e secar cuidadosamente as áreas afetadas. Deve ser tomada precaução para evitar o
contacto com os olhos e lábios (ver secção 4.4 Advertências e precauções especiais de
utilização). O creme deve ser aplicado com uma cotonete, para evitar infeções.
O Nadixa não deve ser usado com penso oclusivo.
O tratamento com Nadixa creme deve ser efetuado com a duração de até 8 semanas.
O Nadixa não é recomendado para ser utilizado em crianças com idade inferior a 14 anos
devido aos dados insuficientes de segurança (ver secção 5.2).
4.3 Contraindicações
O Nadixa está contraindicado em caso de hipersensibilidade conhecida à nadifloxacina
ou a qualquer dos excipientes do medicamento.
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização
A segurança e eficácia do Nadixa creme não foram suficientemente estudadas em
crianças com menos do que 14 anos. Assim, o Nadixa não deve ser usado em doentes
deste grupo etário.
O contacto com os olhos ou outras membranas mucosas deve ser evitado.
Em caso de contacto com qualquer destas áreas, lavar de imediato com água morna
corrente. Lavar as mãos após aplicação do creme de modo a evitar a aplicação
inadvertida noutras áreas.
Surgiram reações de fotossensibilidade aquando da administração sistémica de outras
quinolonas. Embora o resultado de vários estudos desenvolvidos em animais e no homem
não revelassem qualquer potencial fototóxico ou fotoalérgico em relação à substância
ativa nadifloxacina, a base do creme pode potenciar o efeito de fotossensibilidade. Não
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existe também experiência sobre a exposição prolongada à luz solar ou UV artificial
aquando do tratamento com Nadixa. Assim, os doentes tratados com o Nadixa creme
devem evitar como princípio a exposição às radiações UV artificiais (lâmpadas UV,
camas de bronzeamento, solários) e devem evitar a exposição solar sempre que possível.
Caso surja reações de hipersensibilidade (manifestando-se prurido, eritema, pápulas,
vesículas) ou irritação grave, o tratamento deve ser interrompido.
Não aplicar este medicamento na pele lesionada (feridas e escoriações).
Nadixa creme contém: álcool estearílico e álcool cetílico, os quais podem causar reações
cutâneas (por exemplo dermatite de contacto) e cloreto de benzalcónio, o qual pode ser
irritante e poderá causar reações cutâneas.
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação
A absorção da nadifloxacina após aplicação do Nadixa na pele humana é muito baixa (ver
5.2 Propriedades farmacocinéticas) pelo que não é provável que surjam interações com a
restante medicação sistémica administrada em simultâneo. Não existe evidência que
indique que a eficácia de medicamentos administrados por via sistémica seja influenciada
pelo uso tópico do Nadixa creme.
O Nadixa pode causar irritação cutânea pelo que o uso concomitante com agentes
descamativosadstringentes ou produtos contendo substâncias irritantes, como sejam
agentes aromáticos e alcoólicos, pode aumentar a irritação cutânea.
Dois estudos, um dos quais realizado com voluntários saudáveis e o outro com doentes
com acne vulgaris grau I-II demonstraram que aplicação concomitante de Nadixa com
outros agentes antiacneicos tópicos não aumente o risco potencial de irritação cumulativa
nem altera o perfil de segurança do produto.
4.6 Gravidez e aleitamento
Não existem resultados clínicos referentes a mulheres grávidas expostas ao Nadixa.
Os estudos em animais não indicaram efeitos prejudiciais diretos ou indiretos durante a
gravidez, o desenvolvimento do embrião e do feto, o parto e o desenvolvimento pós-natal
(ver secção 5.3).
A prescrição a mulheres grávidas deve ser realizada com precaução.
A nadifloxacina é conhecida por ser excretada no leite materno pelo que Nadixa creme
não deve ser usado durante o aleitamento. As mulheres que estão a amamentar não
devem, qualquer que seja a circunstância, aplicar o Nadixa no peito.
4.7 Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas
Nadixa creme não tem influência na capacidade de condução e na utilização de máquinas.
4.8 Efeitos indesejáveis
Ensaios clínicos:
A reação adversa notificada mais frequentemente nos ensaios clínicos foi prurido
(>1,8%).
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As reações adversas notificadas como sendo possivelmente relacionadas com o fármaco e
que ocorreram mais frequentemente com nadifloxacina estão listadas de seguida.
As frequências correspondem a:
Muito frequentes: > 1/10
Frequentes: >1/100, ≤ 1/10
Pouco frequentes:>1/1 000, ≤ 1/100
Raros: > 1/10 000, ≤ 1/1000
Muito raros: ≤ 1/10 000 incluindo comunicações isoladas
Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneas:
Frequentes: prurido
Pouco frequentes: pápulas, pele seca, dermatite de contacto, sensação de pele quente
Vasculopatias:
Pouco frequentes: ruborização
Dados de pós-comercialização:
Notificações isoladas: eritema, urticária e hipopigmentação da pele
4.9 Sobredosagem
O Nadixa creme não é para ser tomado oralmente, destinando-se apenas ao uso cutâneo.
As aplicações excessivas e repetidas não aceleram ou melhoram o resultado terapêutico e
envolvem um risco de vermelhidão marcada ou desconforto. Nos ratos e ratinhos a
administração oral de nadifloxacina provocou toxicidade aguda muito baixa, com doses
letais mínimas superiores a 5000 mg/Kg de peso corporal. No entanto, deverá considerarse um método apropriado de esvaziamento gástrico, a não ser que a quantidade de Nadixa
ingerida acidentalmente seja baixa.
5.PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS
5.1 Propriedades farmacodinâmicas
Classificação Farmacoterapêutica: 13.4.2.1 Medicamentos usados em afeções cutâneas.
Medicamentos para tratamento da acne e da rosácea. Acne. De aplicação tópica. Código
ATC: D10AF
A nadifloxacina é uma quinolona sintética com ação bactericida de largo espectro
antibacteriano contra Gram-positivos aeróbios, Gram-negativos e organismos anaeróbios,
incluindo Propionibacterium acnes e Staphylococcus epidermis.
A nadifloxacina apresenta uma atividade antibacteriana potente contra os Staphylococcus
aureus resistentes à meticilina (SARM), esta atividade é tão potente quanto a atividade
contra os Staphylococcus aureus sensíveis à meticilina (SASM). Este fármaco é também
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ativo contra os recentemente detetados SARM resistentes às quinolonas. A nadifloxacina
não apresenta resistências cruzada com outras quinolonas novas.
Não foram referidos limites padronizados para a sensibilidade da nadifloxacina nas
normas de orientação da EUCAST nem da CLSI porque este antimicrobiano foi
desenvolvido apenas para uso tópico. Em algumas publicações foram estabelecidos os
limites >8 mg/L ou >12 mg/L e a taxa de resistência foi considerado desprezável para
todos os microrganismos em estudo. De outra forma, num estudo “in vitro” conduzido na
Alemanha em doentes com acne, foram descritos limites para resistência à nadifloxacina
para ≥4 mg/L. Para este limite, a taxa de resistência para P. acnes, MSSA, MRSA e
staphylococcus epidermidis foi bastante baixa em comparação com o limite para a
eritromicina, ciprofloxacina e clindamicina.
A ação bactericida da nadifloxacina resulta da inibição da enzima bacteriana ADN girase
(topoisomerase II e topoisomerase IV). Estas enzimas são essenciais para que se dê a
replicação, transcrição e reparação do ADN bacteriano.
Os resultados da análise dos folículos dos doentes com acne selecionados para os estudos
clínicos indicam que o creme de nadifloxacina diminui significativamente a contagem de
Propionibacterium acnes e de outros microrganismos existentes nos folículos quando
comparado com o grupo de controlo ao qual se aplicou a base do creme (placebo).
5.2 Propriedades farmacocinéticas
Desconhece-se qual a extensão exata em que a nadifloxacina é absorvida após aplicação
do creme na pele acneica, no entanto, sabe-se que a absorção é incompleta. A aplicação
de uma dose única de 10 g de nadifloxacina 1% creme na pele humana saudável, na zona
das costas, originou um pico de concentração plasmático média de 0,54 ng/ml; tendo as
concentrações plasmáticas diminuindo com um tempo de semivida médio de 12,7 horas.
As concentrações plasmáticas atingiram o estado estacionário no dia 5 do estudo de
administração repetida em indivíduos saudáveis aos quais foi aplicado 5 g de
nadifloxacina 1% creme, duas vezes por dia, durante sete dias. Foi determinado um pico
de concentração plasmática de 1,34 ng/ml oito horas após aplicação da última dose. A
quantidade média recuperada na urina, durante um período de 192 horas, foi de 0,013%
da dose de nadifloxacina aplicada.
O grau de absorção depende da presença de um estrato córneo intacto. Nos doentes com
acne a absorção percutânea da nadifloxacina está aumentada em relação aos indivíduos
com pele saudável. As concentrações plasmáticas médias variaram entre 1 e 3 ng/ml.
Após absorção, detetou-se nadifloxacina inalterada e os seus metabolitos na urina e nas
fezes.
A metabolização envolve processos de oxidação e conjugação.
A distribuição é homogénea e rápida após absorção sistémica. No entanto, a concentração
tecidular declina rapidamente e não sugere que possam existir problemas de acumulação.
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5.3 Dados de segurança pré-clínica
Os dados pré-clínicos revelam que não existem riscos especiais para o ser humano, com
base em estudos convencionais de segurança farmacológica, toxicidade por doses
repetidas, potencial carcinogénico e fotocarcinogénico, e toxicidade reprodutiva.
Os estudos de toxicidade cutânea demonstraram um ligeiro potencial irritativo para a
pele, no entanto, não houve evidência de hipersensibilidade retardada, reações de
fototoxicidade ou fotoalérgicas.
O creme de nadifloxacina é ligeiramente irritante quando aplicado nos olhos do coelho;
esta irritação ocular local foi aliviada através da lavagem com água morna corrente após
aplicação.
Enquanto que as quinolonas administradas por via sistémica podem induzir danos nas
cartilagens dos animais jovens, não houve evidência de efeito artrotóxico potencial após
administração de elevadas doses orais de nadifloxacina a cães jovens, os quais
representam uma espécie particularmente suscetível a este efeito.
Tal como as outras fluoroquinolonas, a nadifloxacina é genotóxica in vitro. O seu efeito
genotóxico baseia-se provavelmente num mecanismo limiar de inibição das
topoisomerases nas células dos mamíferos. As doses terapêuticas não atingem
concentrações genotóxicas.
6.INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS
6.1.Lista dos excipientes
Parafina branca, Parafina líquida, álcool estearílico, álcool cetílico, Ceteareth-5,
Ceteareth-20, hidróxido de sódio, glicerol, dietanolamina, edetato dissódico, cloreto de
benzalcónio e água purificada.
6.2

Incompatibilidades

Na ausência de estudos de incompatibilidades, este medicamento não deve ser misturado
com outros medicamentos.
6.3

Prazo de validade

Tubos de 10g, 20g, 25g, 30g e 50g: 3 anos
Tubos de 5g (só amostras): 18 meses
6.4 Precauções particulares de conservação
Não existem precauções especiais de conservação.
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6.5 Natureza e conteúdo do recipiente
Bisnagas colapsáveis de alumínio, revestidas internamente com resina epoxi-fenólica,
seladas com uma tampa de polipropileno.
Nadixa está disponível em bisnagas de 5g (só para amostra), 10g, 20g, 25g, 30g e 50g de
creme.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Precauções especiais de eliminação
Não existem requisitos especiais.
7.TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO
Ferrer Internacional S.A.,
Gran Vía Carlos III, 94,
08028 Barcelona,
Espanha
Representante em Portugal:
Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacêutica, S.A.
Estrada Nacional 117-2 Alfragide
2614-503 Amadora
8.NÚMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO
N.º de registo: 3699485 – 5g de creme, 10 mg/g, bisnaga de Alu
N.º de registo: 3699584 – 10g de creme, 10 mg/g, bisnaga de Alu
N.º de registo: 3699683 – 20g de creme, 10 mg/g, bisnaga de Alu
N.º de registo: 3699782 – 25g de creme, 10 mg/g, bisnaga de Alu
N.º de registo: 3699881 – 30g de creme, 10 mg/g, bisnaga de Alu
9.DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE
INTRODUÇÃO NO MERCADO
Data da primeira autorização: 10 de agosto de 2001
Data da última renovação: 13 de fevereiro de 2014
10.DATA DA REVISÃO DO TEXTO

