
 

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR 
 
 
FRENIDOR 50 mg/g gel 
Ibuprofeno 
 
 
Composição Qualitativa e Quantitativa 
 
Substância ativa: 
Ibuprofeno ..............      5 g 
 
Excipientes q.b.p.  ....  100 g 
Dietilamina, Carbómero 934P, Cetomacrogol 1000, Cetiol LC, Álcool isopropílico, Parafina 
líquida, Óleo essencial de alfazema, Propilenoglicol e Água purificada. 
 
 
Forma Farmacêutica 
 
Gel. 
 
Embalagem contendo uma bisnaga com 100 g de gel. 
 
 
Grupo Farmacoterapêutico 
 
Grupo farmacoterapêutico: 9.1.10 – Anti-inflamatórios não esteroides para uso tópico. 
 
 
TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Generis Farmacêutica, S.A. 
Rua João de Deus, 19 
2700-487 Amadora 
Portugal 
 
FABRICANTE 
 
Lecifarma - Laboratório Farmacêutico, Lda 
Várzea do Andrade - Cabeço de Montachique 
2670-741 Lousa 
Portugal 
 
 
Indicações Terapêuticas 
 
-Terapêutica de dores leves e moderadas, como mialgias (bursites, fibrosites, tendossinovites, 
torcicolo) e artralgias. 
 
-Traumatologia benigna, em particular as entorses. 
 



 

 
Contraindicações e efeitos indesejáveis mais frequentes 
 
FRENIDOR está contraindicado nas seguintes situações: 
 
-Hipersensibilidade conhecida ao Ibuprofeno ou a qualquer um dos excipientes da formulação. 
 
-Terceiro trimestre de gravidez. 
 
-Na pele lesada, dermatoses, eczemas, infeções, queimaduras. 
 
O FRENIDOR é um anti-inflamatório não esteroide relativamente bem tolerado. Pode, no entanto, 
como todos os medicamentos, provocar efeitos indesejáveis, dos quais são de destacar as erupções 
cutâneas e a hipersensibilidade reconhecida ao medicamento. 
 
Podem aparecer embora muito raramente reações bolhosas incluindo síndroma de Stevens-Johnson 
e necrólise epidérmica tóxica (muito raro). 
 
A pele torna-se sensível à luz (frequência desconhecida). 
 
Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
O Ibuprofeno possui uma fraca passagem sistémica, quando se encontra na sua formulação gel, 
pelo que as interações com outros medicamentos são pouco prováveis. A ação de determinados 
medicamentos como os anticoagulantes (que impedem a formação de coágulos) (ex. ácido 
acetilsalicílico, varfarina, ticlopidina), alguns medicamentos para a hipertensão arterial (inibidores 
ECA, por exemplo: captopril, medicamentos bloqueadores dos recetores beta, antagonistas da 
angiotensina II), entre outros medicamentos pode afetar ou ser afetada pelo tratamento com 
ibuprofeno. Consequentemente deverá obter sempre aconselhamento médico antes de tomar 
ibuprofeno em simultâneo com outros medicamentos, pelo que se deverá ter cuidado quando a 
aplicação for em áreas muito extensas da pele, em doentes idosos e com função renal 
comprometida. 
 
 
Precauções especiais de utilização 
 
O FRENIDOR não deve ser aplicado sobre as mucosas nem junto dos olhos. 
 
FRENIDOR não deve ser aplicado sobre superfícies cutâneas lesadas ou com dermatoses. 
 
Têm sido muito raramente notificadas reações cutâneas dependendo o risco de ocorrência, da 
superfície exposta, da quantidade aplicada e do tempo de exposição. 
 
FRENIDOR deve ser interrompido aos primeiros sinais de rash, lesões nas mucosas ou outras 
manifestações de hipersensibilidade. 
 
FRENIDOR contém propilenoglicol que pode causar irritação cutânea. 
 
O ibuprofeno pertence a um grupo de medicamentos que podem reduzir a fertilidade nas mulheres. 
Este efeito é reversível após paragem do tratamento. 
 



 

 
Efeitos em grávidas, lactentes, crianças, idosos 
 
Não se aconselha o uso de FRENIDOR durante a gravidez, a não ser em casos estritamente 
necessários e sob vigilância clínica. 
 
O FRENIDOR em gel também é desaconselhado durante a fase de aleitamento. 
 
Ibuprofeno na formulação gel não está recomendado para crianças, uma vez que não existem 
estudos efectuados em crianças. 
 
 
Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas 
 
Não aplicável. 
 
 
Posologia usual 
 
Aplicar 3 vezes ao dia. 
 
 
Modo e via de administração 
 
Administração cutânea. 
 
Fazer uma massagem suave e prolongada, na região dolorosa ou inflamada, de modo a facilitar a 
penetração do gel. 
 
Lavar as mãos após cada utilização. 
 
 
Indicação do momento mais favorável à administração do medicamento 
 
Não aplicável. 
 
 
Duração do tratamento médio 
 
Não aplicável. 
 
Quando for omitida uma ou mais doses, o doente deve continuar o tratamento de acordo com o 
esquema estabelecido. 
 
 
Medidas a adotar em caso de sobredosagem 
 
O tratamento duma sobredosagem de Ibuprofeno sob a forma de gel deverá incluir uma lavagem 
abundante com água da zona afetada e se necessário, iniciar-se um tratamento sintomático. 
 
 



 

Aconselha-se o utente a comunicar ao seu médico ou farmacêutico os efeitos indesejáveis detetados 
que não constem deste folheto. 
 
Antes de iniciar o tratamento, verifique o Prazo de Validade inscrito na embalagem. 
 
 
Precauções particulares de conservação 
 
Não conservar acima de 25ºC. 
 
 
Data da última revisão aprovada deste folheto: dezembro de 2020 
 
 
 


