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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
1 - NOME DO MEDICAMENTO
SPIDIFEN 400 mg Comprimidos, 400 mg comprimidos revestidos por película
2 - COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Cada comprimido revestido por película contém 738 mg de Ibuprofeno, arginato,
equivalentes a 400 mg de Ibuprofeno, como substância activa.
Excipiente(s):
Sacarose – 16,7 mg
Sódio – 82,7 mg (sob a forma de bicarbonato de sódio)
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.
3 - FORMA FARMACÊUTICA
Comprimido revestido por película.
Comprimidos de cor branca, com forma ovalada e ranhurados numa das faces (a
ranhura não serve para dividir os comprimidos).
4 - INFORMAÇÕES CLÍNICAS
4.1 - INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS
O SPIDIFEN 400 mg Comprimidos está indicado:
-Como analgésico: Cefaleia, dismenorreia primária, dor pós-traumática, dor póscirúrgica (cirurgia geral, extracção dentária)
-Como antirreumático: Artrite reumatóide e osteoartrite.
4.2 - POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO
Administração por via oral.
Os efeitos indesejáveis podem ser minimizados utilizando a menor dose eficaz
durante o menor período de tempo necessário para controlar os sintomas (ver
secção 4.4).
Adultos
A posologia deverá ajustar-se à intensidade do quadro clínico a tratar.
Em geral, a dose máxima diária recomendada é de 1200 mg de ibuprofeno
(arginato), repartidos em 3 ou 4 administrações.
Em caso de tratamento crónico a posologia deverá ser ajustada à dose mínima de
manutenção que proporcione o controlo adequado dos sintomas.
Na arterite reumatóide podem ser necessárias doses superiores, no entanto,
recomenda-se não ultrapassar a dose máxima diária de 2400 mg de Ibuprofeno
(arginato)
Na dismenorreia primária, recomenda-se uma dose diária de 400 mg de Ibuprofeno
(arginato) até se obter o alívio da dor, sendo a dose máxima por administração de
400 mg de ibuprofeno (arginato) e a dose máxima diária de 1200 mg.
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Idosos
A farmacocinética do Ibuprofeno não se altera nos pacientes idosos, pelo que não se
considera necessário modificar a dose nem a frequência de administração.
No entanto, tal como para outros AINEs, deverão adoptar-se precauções no
tratamento destes pacientes, que são geralmente mais propensos aos efeitos
secundários e têm mais probabilidade de apresentarem alterações da função renal,
cardiovascular ou hepática e de receber medicação concomitante. Recomenda-se por
isso iniciar o tratamento com a dose terapêutica mais baixa. Apenas após verificar
que existe uma boa tolerância, poderá aumentar-se a dose até alcançar a
estabelecida para a população em geral.
Insuficientes renais:
Convém adoptar precauções quando se utilizam AINEs em pacientes com
insuficiência renal.
Em pacientes com disfunção renal leve ou moderada deverá reduzir-se a dose inicial.
Não se deverá utilizar Ibuprofeno em pacientes com insuficiência renal grave (ver
4.3. Contra-indicações).
Insuficientes hepáticos:
Embora não se tenham observado diferenças no perfil farmacocinético do Ibuprofeno
em doentes com insuficiência hepática, aconselha-se a adopção de precauções com o
uso de AINEs neste tipo de doentes. Os doentes com insuficiência hepática leve ou
moderada deverão iniciar o tratamento com doses reduzidas e ser cuidadosamente
vigiados. Não se deverá utilizar Ibuprofeno em pacientes com insuficiência hepática
grave (ver 4.3. Contra-indicações).
4.3 - CONTRA-INDICAÇÕES
O Ibuprofeno não deve ser administrado nos seguintes casos:
-Hipersensibilidade conhecida ao princípio activo ou outros AINEs ou a qualquer um
dos excipientes da formulação.
-Pacientes que tenham experimentado crises de asma, rinite aguda, urticária, edema
angioneurótico ou outras reacções do tipo alérgico após terem utilizado substâncias
de acção semelhante (por exemplo Ácido acetilsalicílico ou outros AINEs).
-História de hemorragia gastrointestinal ou perfuração, relacionada com terapêutica
anterior com AINE.
-Úlcera péptica/hemorragia activa ou história de úlcera péptica/hemorragia
recorrente (dois ou mais episódios distintos de ulceração ou hemorragia
comprovada)
-Doença inflamatória intestinal.
-Insuficiência cardíaca grave.
-Disfunção hepática grave.
-Disfunção renal grave.
-Pacientes com diátese hemorrágica ou outros transtornos da coagulação.
-Terceiro trimestre de gravidez (ver 4.6. Gravidez e aleitamento).
4.4 - ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO
Os efeitos indesejáveis podem ser minimizados utilizando a menor dose eficaz
durante o menor período de tempo necessário para controlar os sintomas (ver
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secções 4.2. e informação sobre os riscos GI e cardiovasculares em seguida
mencionada).
A administração concomitante de ibuprofeno com outros AINE, incluindo inibidores
selectivos da cicloxigenase-2, deve ser evitada.
Hemorragia, ulceração e perfuração gastrointestinal: Têm sido notificados com todos
os AINE casos de hemorragia, ulceração e perfuração gastrointestinal potencialmente
fatais, em várias fases do tratamento, associados ou não a sintomas de alerta ou
história de eventos gastrointestinais graves.
O risco de hemorragia, ulceração ou perfuração é maior com doses mais elevadas de
AINE, em doentes com história de úlcera péptica, especialmente se associada a
hemorragia ou perfuração (ver secção 4.3.) e em doentes idosos. Nestas situações
os doentes devem ser instruídos no sentido de informar o seu médico assistente
sobre a ocorrência de sintomas abdominais e de hemorragia digestiva, sobretudo nas
fases iniciais do tratamento.
Nestes doentes o tratamento deve ser iniciado com a menor dose eficaz. A coadministração de agentes protectores (ex.: misoprostol ou inibidores da bomba de
protões) deverá ser considerada nestes doentes, assim como naqueles que
necessitem de tomar simultaneamente ácido acetilsalicílico em doses baixas, ou
outros medicamentos susceptíveis de aumentar o risco de úlcera ou hemorragia, tais
como corticosteróides, anticoagulantes (como a varfarina), inibidores selectivos da
recaptação da serotonina ou antiagregantes plaquetários tais como o ácido
acetilsalicílico (ver secção 4.5.).
Em caso de hemorragia gastrointestinal ou ulceração em doentes a tomar
ibuprofeno, o tratamento deve ser interrompido.
Os AINE devem ser administrados com precaução em doentes com história de
doença inflamatória do intestino (colite ulcerosa, doença de Crohn), na medida em
que estas situações podem ser exacerbadas (ver secção 4.8.).
Em pacientes idosos deverá administrar-se Ibuprofeno com precaução, porque
geralmente apresentam uma maior frequência de reacções adversas com AINE,
especialmente de hemorragias gastrointestinais e de perfurações que podem ser
fatais (ver secção 4.2.).
Tal como ocorre com outros AINEs, também podem produzir-se reacções alérgicas,
tais como reacções anafilácticas/anafilactóides, sem exposição prévia ao fármaco.
Efeitos cardiovasculares e cerebrovasculares: Têm sido notificados casos de retenção
de líquidos e edema associados ao tratamento com AINE, pelo que os doentes com
história de hipertensão arterial e/ou insuficiência cardíaca congestiva ligeira a
moderada deverão ser adequadamente monitorizados e aconselhados.
Os dados dos ensaios clínicos epidemiológicos sugerem que a administração de
ibuprofeno, em particular de doses elevadas (2400 mg diárias) e durante longos
períodos de tempo poderá estar associada a um pequeno aumento do risco de
eventos trombóticos arteriais (por exemplo enfarte do miocárdio ou AVC). Em geral,
os estudos epidemiológicos não sugerem que doses baixas de ibuprofeno (ex.: 1200
mg diários) estejam associadas a um maior risco de enfarte do miocárdio.
Os doentes com hipertensão arterial não controlada, insuficiência cardíaca
congestiva, doença isquémica cardíaca estabelecida, doença arterial periférica, e/ou
doença cerebrovascular apenas devem ser tratados com ibuprofeno após cuidadosa
avaliação. As mesmas precauções deverão ser tomadas antes de iniciar o tratamento
de longa duração de doentes com factores de risco cardiovascular (ex.: hipertensão
arterial, hiperlipidemia, diabetes mellitus e hábitos tabágicos).
O Ibuprofeno deve ser utilizado com precaução em pacientes com história de
insuficiência cardíaca, hipertensão, edema pré-existente por qualquer outra razão e
pacientes com doença hepática ou renal e, especialmente, durante o tratamento
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simultâneo com diuréticos, já que deve ter-se em conta que a inibição da síntese de
prostaglandinas pode produzir retenção de líquidos e deterioração da função renal.
Em caso de ser administrado a estes pacientes, a dose de Ibuprofeno deve manterse o mais baixa possível e vigiar regularmente a função renal.
Os AINEs podem mascarar os sintomas das infecções.
Deve utilizar-se também com precaução em pacientes que sofram ou sofreram asma
brônquica, já que os AINEs podem produzir broncoespasmo neste tipo de pacientes
(ver secção 4.3. Contra-indicações).
Têm sido muito raramente notificadas reacções cutâneas graves, algumas das quais
fatais, incluindo dermatite esfoliativa, síndroma de Stevens-Johnson e necrólise
epidérmica tóxica, associadas à administração de AINE, (ver secção 4.8.).
Aparentemente o risco de ocorrência destas reacções é maior no início do
tratamento, sendo que na maioria dos casos estas reacções se manifestam durante o
primeiro mês de tratamento. Deve interromper-se o tratamento aos primeiros sinais
de rash, lesões mucosas, ou outras manifestações de hipersensibilidade.
Como ocorre com outros AINEs, o Ibuprofeno pode produzir aumentos transitórios
leves de alguns parâmetros hepáticos (bilirrubina, fostafase alcalina, gama-GT),
assim como aumentos significativos da SGOT e da SGPT. Perante a presença de
valores de transaminases, bilirrubina conjugada ou fosfatase alcalina superiores a
duas vezes o valor superior do normal, o medicamento deverá se suspenso de
imediato e deve ser iniciada investigação para esclarecimento da situação. Devem
ser tomadas precauções especiais em doentes com Lúpus Eritematoso e outras
colagenoses. (ver secção 4.2. Posologia e secção 4.3. Contra-indicações).
Tal como sucede com outros AINEs, o Ibuprofeno pode inibir de forma reversível a
agregação e a função plaquetária, e prolongar o tempo de hemorragia. Recomendase precaução quando se administre Ibuprofeno concomitantemente com
anticoagulantes orais.
Nos pacientes submetidos a tratamento de longa duração com Ibuprofeno dever-se-á
controlar, como medida de precaução, a função renal, a função hepática e a função
hematológica.
Estão descritos casos de agravamento de inflamação associada a certas infecções
(desenvolvimento de fasceíte necrotizante) em doentes sujeitos a terapêutica com
AINEs.
A administração de SPIDIFEN pode diminuir a fertilidade feminina não sendo pois
recomendado em mulheres que planeiam engravidar. Em mulheres que tenham
dificuldade em engravidar ou nas quais a possibilidade de infertilidade está a ser
averiguada deverá ser considerada a interrupção de SPIDIFEN.
Por conter 82,7 mg de sódio por comprimido revestido, este medicamento pode ser
prejudicial em doentes com ingestão controlada de sódio.
O medicamento contém sacarose. Doentes com problemas hereditários raros de
intolerância à frutose, malabsorção de glucose-galactose ou insuficiência de
sacarase-isomaltase não devem tomar este medicamento.
4.5 - INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS FORMAS DE INTERACÇÃO
Em geral, os AINEs devem empregar-se com precaução quando se administram com
outros fármacos que podem aumentar o risco de úlcera gastrointestinal, hemorragia
gastrointestinal ou disfunção renal. O uso concomitante com corticosteróides pode
potenciar o efeito ulcerogénico.
Os dados experimentais sugerem que o ibuprofeno pode inibir o efeito antiagregante
plaquetário do ácido acetilsalicílico (AAS) de baixa dosagem quando estes
medicamentos são administrados concomitantemente. No entanto, devido às
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limitações destes dados e às incertezas inerentes à extrapolação dos dados ex vivo
para situações clínicas não é possível concluir de forma definitiva sobre as
consequências da administração habitual do ibuprofeno no efeito do AAS. Não é
provável que se verifiquem efeitos clinicamente relevantes na acção cardioprotectora
do AAS decorrentes da administração ocasional de ibuprofeno (ver secção 5.1.).
Não se recomenda o seu uso concomitante com:
Lítio: Os AINEs podem aumentar os níveis plasmáticos de lítio, possivelmente por
redução da sua depuração renal. Deverá evitar-se a sua administração conjunta, a
menos que se vigiem os níveis de lítio. Deve considerar-se a possibilidade de reduzir
as doses de lítio.
Outros AINEs: Deve evitar-se o uso simultâneo com outros AINEs, pois a
administração de diferentes AINEs pode aumentar o risco de úlcera gastrointestinal e
hemorragias.
Anticoagulantes: Os AINEs podem potenciar os efeitos dos anticoagulantes, tais
como a varfarina (ver secção 4.4.). Assim, deverá evitar-se a administração
simultânea com estes medicamentos. Se tal não for possível, deverão realizar-se
testes de coagulação no início do tratamento com Ibuprofeno e, se necessário,
ajustar a dose do anticoagulante.
Metotrexato administrado em doses de 15 mg/semana ou superiores: Se se
administram AINEs e metotrexato dentro de um intervalo de 24 horas, pode
produzir-se um aumento do nível plasmático de metotrexato (ao que parece a sua
depuração renal pode ser reduzida por efeito dos AINEs), com o consequente
aumento do risco de toxicidade pelo metotrexato. Por isso, deverá evitar-se o
emprego de Ibuprofeno em pacientes que recebam tratamento com metotrexato em
doses elevadas.
Hidantoínas e sulfamidas: Os efeitos tóxicos destas substâncias poderiam ver-se
aumentados.
Ticlopidina: Os AINEs não devem ser combinados com ticlopidina devido ao risco de
um efeito aditivo na inibição da função plaquetária.
Precauções:
Costicosteróides: aumento do risco de ulceração ou hemorragia gastrointestinal (ver
secção 4.4.).
Agentes antiagregantes plaquetários e inibidores selectivos da recaptação da
serotonina: aumento do risco de hemorragia gastrointestinal (ver secção 4.4.).
Digoxina: Os AINEs podem elevar os níveis plasmáticos de digoxina, aumentando
assim o risco de toxicidade pela digoxina.
Tiazidas, substâncias relacionadas com as tiazidas, diuréticos da ansa e diuréticos
poupadores de potássio: Os AINEs podem contrariar o efeito diurético destes
medicamentos, e o emprego simultâneo de um AINE e um diurético pode aumentar o
risco de insuficiência renal como consequência de uma redução do fluxo sanguíneo
renal. Tal como ocorre com outros AINEs, o tratamento concomitante com diuréticos
poupadores de potássio poderia ser associado a um aumento dos níveis de potássio,
pelo que é necessário vigiar os níveis plasmáticos deste ião.
Sulfonilureias: Os AINEs poderiam potenciar o efeito hipoglicemiante das
sulfonilureias, deslocando-as da sua união às proteínas plasmáticas.
Metotrexato administrado em doses de 15 mg/semana ou superiores: O Ibuprofeno
pode aumentar os níveis de metotrexato. Quando se administra em combinação com
o metotrexato em doses baixas, deve proceder-se a uma vigilância apertada dos
valores hemáticos do paciente, sobretudo durante as primeiras semanas de
administração simultânea. Ainda assim, é necessário aumentar a vigilância em caso
de deterioração da função renal, por mínima que seja, e em pacientes idosos, assim
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como vigiar a função renal para prevenir uma possível diminuição da depuração
renal do metotrexato.
Ciclosporina, tacrolimus: A sua administração simultânea com AINEs pode aumentar
o risco de nefrotoxicidade devido à redução da síntese renal de prostaglandinas.
Caso se administre concomitantemente, deverá vigiar-se de forma apertada a função
renal.
Quinolonas: Foram notificados casos isolados de convulsões que podem ter sido
causadas pelo uso simultâneo de quinolonas e certos AINEs.
Diuréticos, Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina (IECA) e
Antagonistas da Angiotensina II (AAII): Os anti-inflamatórios não esteróides (AINE)
podem diminuir a eficácia dos diuréticos assim como de outros medicamentos
antihipertensores. Nalguns doentes com função renal diminuída (ex.: doentes
desidratados ou idosos com comprometimento da função renal) a co-administração
de um IECA ou AAII e agentes inibidores da cicloxigenase pode ter como
consequência a progressão da deterioração da função renal, incluindo a possibilidade
de insuficiência renal aguda, que é normalmente reversível. A ocorrência destas
interacções deverá ser tida em consideração em doentes a tomar ibuprofeno em
associação com IECA ou AAII. Consequentemente, esta associação medicamentosa
deverá ser administrada com precaução, sobretudo em doentes idosos. Os doentes
devem ser adequadamente hidratados e deverá ser analisada a necessidade de
monitorizar a função renal após o início da terapêutica concomitante, e
periodicamente desde então.
Trombolíticos: Podem aumentar o risco de hemorragia.
Zidovudina: Podem aumentar o risco de toxicidade sobre as hemácias através dos
efeitos sobre os reticulócitos, aparecendo anemia grave uma semana após o início da
administração do AINE. Durante o tratamento simultâneo com AINEs devem vigiarse os valores hemáticos, sobretudo no início do tratamento.
Alimentos: A administração de Ibuprofeno com os alimentos atrasa a velocidade de
absorção (ver 5.2. Propriedades farmacocinéticas).
Podem surgir alterações de exames complementares de diagnóstico:
-Aumento do tempo de hemorragia, até um dia após suspensão
-Diminuir a glicemia
-Diminuir a clearance da creatinina
-Diminuir a hemoglobina e hematócrito
-Aumentar a uremia, creatinina e caliémia
4.6 - GRAVIDEZ E ALEITAMENTO
Gravidez
A inibição da síntese das prostaglandinas pode afectar negativamente a gravidez
e/ou o desenvolvimento embrio-fetal. Os dados dos estudos epidemiológicos
sugerem um aumento do risco de aborto espontâneo, de malformações cardíacas e
de gastroschisis na sequência da utilização de um inibidor da síntese das
prostaglandinas no início da gravidez. O risco absoluto de malformações
cardiovasculares aumentou de valores inferiores a 1% para aproximadamente 1,5%.
Presume-se que o risco aumenta com a dose e duração do tratamento.
Nos animais, demonstrou-se que a administração de inibidores da síntese das
prostaglandinas tem como consequência o aumento de abortamentos peri e postimplantatórios e da mortalidade embrio-fetal. Adicionalmente, registou-se maior
incidência de várias malformações, incluindo malformações cardiovasculares em
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animais expostos a inibidores da síntese das prostaglandinas durante o período
organogenético.
Durante o 1º e 2º trimestre de gravidez, o SPIDIFEN não deverá ser administrado a
não ser que seja estritamente necessário. Se o SPIDIFEN for usado por mulheres
que estejam a tentar engravidar, ou durante o 1º e 2º trimestre de gravidez, a dose
administrada deverá ser a menor e durante o mais curto espaço de tempo possível.
Durante o 3º trimestre de gravidez, todos os inibidores da síntese das
prostaglandinas podem expor o feto a:
-Toxicidade cardiopulmonar (com fecho prematuro do ductus arteriosus (canal de
Botal) e hipertensão pulmonar).
-Disfunção renal, que pode progredir para insuficiência renal com oligohidrâmnios.
Na fase final da gravidez a mãe e o recém-nascido podem estar expostos a:
-Possível prolongamento do tempo de hemorragia, um efeito antiagregante que pode
verificar-se mesmo com doses muito baixas.
-Inibição das concentrações uterinas com consequente atraso ou prolongamento do
trabalho de parto.
Assim, a administração de SPIDIFEN está contra-indicada durante o terceiro
trimestre de gravidez.
Aleitamento
Apesar das concentrações de Ibuprofeno que se alcançam no leite materno serem
muito reduzidas e não serem de esperar efeitos indesejáveis no lactente, não se
recomenda a administração de Ibuprofeno durante o aleitamento devido ao risco
potencial de inibir a síntese de prostaglandinas no neonato.
4.7 - EFEITOS SOBRE A CAPACIDADE DE CONDUZIR E UTILIZAR MÁQUINAS
Os pacientes que experimentem tonturas, vertigens, alterações visuais ou outros
transtornos do sistema nervoso central, após a administração de Ibuprofeno,
deverão abster-se de conduzir ou utilizar máquinas.
Se se administra uma dose única de Ibuprofeno, ou durante um período curto, não é
necessário adoptar precauções especiais.
4.8 - EFEITOS INDESEJÁVEIS
Gastrointestinais:
Os eventos adversos mais frequentemente observados são de natureza
gastrointestinal.
Muito frequentes (> 1/10): dispepsia, diarreia.
Frequentes (> 1/100, < 1/10): náuseas, vómitos, dor abdominal.
Não frequentes (> 1/1000, > 1/100): Hemorragias e úlceras gastrointestinais (em
particular nos idosos), estomatite ulcerosa.
Raras (< 1/1000): perfuração gastrointestinal (em particular nos idosos), flatulência,
obstipação, esofagite, estenose esofágica, gastrite. Exacerbação de doença
diverticular, colite hemorrágica inespecífica, colite ulcerosa ou doença de Crohn.
Também têm sido notificados, na sequência da administração de AINE, casos de
hematemeses e melenas.
Caso se produza hemorragia gastrointestinal, poderá causar anemia e hematemese.
Pele e reacções de hipersensibilidade:
Frequentes: erupção cutânea.
Não frequentes: urticária, prurido, púrpura (incluindo a púrpura alérgica),
angioedema, rinite, broncoespasmo.

APROVADO EM
10-12-2008
INFARMED
Raras: reacção anafiláctica.
Muito raras (< 1/10000): eritema multiforme, necrólise epidérmica, lúpus
eritematoso sistémico, alopécia, reacções de fotossensibilidade, reacções cutâneas
graves como a síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica aguda
(síndrome de Lyell) e vasculite alérgica.
Na maior parte dos casos em que foi comunicada meningite asséptica com
Ibuprofeno, o doente sofria de alguma doença auto-imune (como lúpus eritematoso
sistémico ou outras doenças do colagénio), o que pressupõe um factor de risco. Em
caso de reacção de hipersensibilidade generalizada grave pode aparecer inchaço da
face, língua e laringe, broncoespasmo, asma, taquicardia, hipotensão e choque.
Sistema nervoso central:
Frequentes: fadiga ou sonolência, cefaleia, tonturas e vertigens.
Não frequentes: insónia, ansiedade, intranquilidade, alterações visuais, tinitus.
Raras: reacção psicótica, nervosismo, irritabilidade, depressão, confusão ou
desorientação, ambliopia tóxica reversível, transtornos auditivos.
Muito raras: meningite asséptica (ver reacções de hipersensibilidade).
Hematológicas:
Pode prolongar o tempo de hemorragia. Os raros casos observados de transtornos
hematológicos correspondem a trombocitopénia, leucopénia, granulocitopénia,
pancitopénia, agranulocitose, anemia aplástica ou anemia hemolítica.
Cardiovasculares:
Parece existir uma maior predisposição por parte dos doentes com hipertensão ou
transtornos renais a sofrer retenção hídrica.
Edema, hipertensão arterial, e insuficiência cardíaca, têm sido notificados em
associação ao tratamento com AINE.
Os dados dos ensaios clínicos e epidemiológicos sugerem que a administração de
Ibuprofeno, particularmente em doses elevadas (2400 mg diários) e em tratamento
de longa duração poderá estar associada a um pequeno aumento do risco de eventos
trombóticos arteriais (por exemplo enfarte do miocárdio ou AVC) (ver secção 4.4.).
Renais:
Com base na experiência com os AINEs em geral, não se pode excluir a possibilidade
de ocorrência de casos de nefrite intersticial, síndrome nefrótico e insuficiência renal.
Hepáticas:
Em casos raros observaram-se alterações da função hepática, hepatite e icterícia
com Ibuprofeno racémico.
Outras:
Em muito raras ocasiões podem ver-se agravadas as inflamações associadas a
infecções.
4.9 - SOBREDOSAGEM
Na sua maioria os casos de sobredosagem são assintomáticos. Existe um risco de
sintomatologia com doses > 80-100 mg/kg de Ibuprofeno.
O aparecimento dos sintomas por sobredosagem ocorre, habitualmente, num prazo
de 4 horas. Os sintomas leves são os mais comuns e incluem dor abdominal,
náuseas, vómitos, letargia, sonolência, cefaleia, nistagmos, tinitus e ataxia.
Raramente ocorreram sintomas moderados ou intensos como hemorragia
gastrointestinal, hipotensão, hipotermia, acidose metabólica, convulsões, alteração
da função renal, coma, stress respiratório do adulto e episódios transitórios de
apneia (em crianças muito pequenas após ingestão de grandes quantidades).
O tratamento é sintomático e não se dispõe de antídoto específico. Para quantidades
que não é provável que produzam sintomas, pode-se administrar água para reduzir
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ao máximo as lesões gastrointestinais. Em caso de ingestão de quantidades
importantes, deverá administrar-se carvão activado. O esvaziamento do estômago
por emese apenas deverá ser realizado durante os 60 minutos seguintes à ingestão.
Assim, não deve realizar-se lavagem gástrica, salvo se o paciente haja ingerido uma
quantidade de fármaco que possa colocar em risco a sua vida e que não tenham
decorrido mais de 60 minutos após a ingestão do medicamento. O benefício de
medidas como a diurese forçada, a hemodiálise ou a hemoperfusão é duvidoso, uma
vez que o Ibuprofeno se une fortemente às proteínas plasmáticas.
5 - PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS
5.1 - PROPRIEDADES FARMACODINÂMICAS
Grupo farmacoterapêutico: 9.1.3 – Aparelho locomotor. Anti-inflamatórios não
esteróides. Derivados do ácido propiónico.
Código ATC: M01A E01
Os comprimidos de SPIDIFEN 400 mg comprimidos contêm como princípio activo
ibuprofeno, que está presente na forma de arginato. O Ibuprofeno é um antiinflamatório não esteróide do grupo dos ácidos arilpropiónicos que apresenta
marcadas propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórias.
O seu mecanismo de acção poderá ser devido à inibição da síntese de
prostaglandinas.
As prostaglandinas desempenham um papel fundamental no aparecimento da febre,
da dor e da inflamação.
Os dados experimentais sugerem que o ibuprofeno pode inibir o efeito de doses
baixas de ácido acetilsalicílico ao nível da agregação plaquetária, quando estes
medicamentos são administrados concomitantemente. Num estudo, quando foram
administrados 400 mg de ibuprofeno em dose única 8 horas antes ou 30 minutos
após administração de 81 mg de ácido acetilsalicílico de libertação imediata,
verificou-se a diminuição do efeito do ácido acetilsalicílico na formação de
tromboxano ou na agregação plaquetária. No entanto, devido às limitações destes
dados e ao grau de incerteza inerente à extrapolação de dados ex vivo para
situações clínicas não é possível retirar conclusões definitivas relativamente à
administração habitual de ibuprofeno. Não é provável que se verifiquem efeitos
clinicamente relevantes na acção cardioprotectora do AAS decorrentes da
administração ocasional de ibuprofeno.
5.2 - PROPRIEDADES FARMACOCINÉTICAS
O Ibuprofeno é um fármaco que tem uma farmacocinética do tipo linear.
Absorção:
O Ibuprofeno, quando administrado por via oral, absorve-se rapidamente em cerca
de 80%, no tracto gastrointestinal.
A especialidade SPIDIFEN 400 mg Comprimidos permite uma rápida e elevada
absorção do Ibuprofeno, graças à presença do aminoácido L-arginina, que permite a
sua solubilização, melhora a biodisponibilidade e acelera o início do efeito
terapêutico, alcançando picos de concentração plasmática 20 minutos após a sua
administração.
A administração de Ibuprofeno, como arginato, por via oral de 400 mg na forma de
comprimidos revestidos por película, alcança concentrações plasmáticas máximas
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(Cmáx), de 40,1±5,7 µg/ml com um Tmáx de 0,59±0,13 horas, contra uma Cmáx de
31,5±7,6 µg/ml com um Tmáx de 1,5±0,78 horas, quando se administra, também
por via oral, a mesma dose de Ibuprofeno na forma de comprimidos.
Estas diferenças nos níveis e rapidez de absorção, não influem na fase de eliminação
do Ibuprofeno. A semi-vida de eliminação não apresenta diferenças significativas
após a administração por via oral de doses de 400 mg de Ibuprofeno, como arginato,
em comprimidos revestidos por película, com uma T½ de 2,19±0,34 horas, ou em
comprimidos, com um T½ de 2,25±0,41 horas.
Os valores para a área sob a curva (AUC) após a administração por via oral do
Ibuprofeno, como arginato, em doses de 400 mg na forma de comprimidos
revestidos por película AUC=101,8±23,7 µg/ml.h, ou em comprimidos
AUC=108,1±26,5 µg/ml.h, não apresentam diferenças significativas, pelo que a
biodisponibilidade do Ibuprofeno se mantém invariável após a administração da
especialidade SPIDIFEN 400 mg Comprimidos.
Distribuição:
O volume de distribuição após a administração do Ibuprofeno por via oral é de 0,10,2 l/kg, com uma forte união às proteínas plasmáticas de cerca de 99%.
Metabolismo:
O Ibuprofeno é largamente metabolizado no fígado por hidroxilação e carboxilação
do grupo isobutilo e os seus metabolitos carecem de actividade farmacológica.
Eliminação:
A eliminação do Ibuprofeno tem lugar principalmente a nível renal e considera-se
total ao fim de 24 horas. Aproximadamente 10% do Ibuprofeno administrado
elimina-se na forma inalterada e 90% na forma de metabolitos inactivos,
principalmente como glucuronidos.
5.3 – DADOS DE SEGURANÇA PRÉ-CLÍNICA
Os potenciais efeitos tóxicos do Ibuprofeno quando se apresenta na forma de
arginato não diferem dos já conhecidos para doses equivalentes de Ibuprofeno.
O Ibuprofeno não se mostrou teratogénico em diferentes espécies animais. Assim,
tanto os estudos mutagénicos como os estudos carcinogénicos apresentam
resultados negativos.
Em alguns estudos de reprodução em animais observou-se um aumento de distocias
e atrasos no parto, relacionados com a própria acção inibitória da síntese de
prostaglandinas dos anti-inflamatórios não esteróides.
6 - INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS
6.1 - LISTA DOS EXCIPENTES
Núcleo: L-arginina, bicarbonato sódio, crospovidona, estearato de magnésio e água
purificada.
Revestimento: Hipromelose (Methocel 5 cps), sacarose; dióxido de titânio (E171) e
água purificada.
Polimento: Macrogol 4000.
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6.2 - INCOMPATIBILIDADES
Não se aplica.
6.3 - PRAZO DE VALIDADE
3 anos.
6.4 - PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.
6.5 - NATUREZA E CONTEÚDO DO RECIPIENTE
O SPIDIFEN 400 mg Comprimidos apresenta-se em embalagens com 12, 18, 30 ou
60 comprimidos revestidos por película, embalados em blisters de
alumínio/polietileno/poliamida.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
6.6 - PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO E MANUSEAMENTO
O comprimido revestido por película de SPIDIFEN 400 mg deve ser colocado na
língua e deglutido inteiro, com a ajuda de um pouco de água ou outro líquido.
7 - TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO
Zambon – Produtos Farmacêuticos, Lda
Rua Comandante Enrique Maya, 1
1500-192 Lisboa
8 – NÚMEROS DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO
N.º de registo: 4458683 – 12 comprimidos revestidos por película, 400 mg, blisters
de alumínio/polietileno/poliamida
N.º de registo: 5472089 – 18 comprimidos revestidos por película, 400 mg, blisters
de alumínio/polietileno/poliamida
N.º de registo: 4458782 – 30 comprimidos revestidos por película, 400 mg, blisters
de alumínio/polietileno/poliamida
N.º de registo: 4458881 – 60 comprimidos revestidos por película, 400 mg, blisters
de alumínio/polietileno/poliamida
9– DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE
INTRODUÇÃO NO MERCADO
Data da primeira autorização: 12 de Junho de 2003
10 – DATA DA REVISÃO DO TEXTO

