
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Zeldilon 5%, 50 mg/ml, solução cutânea 

 

 

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

Cada mililitro de solução cutânea contém 50 mg da substância ativa minoxidil. 

 

Excipiente(s) com efeito conhecido: 

 

Propilenoglicol (E1520) - 350 mg por mililitro de solução cutânea. 

 

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 

 

 

3. FORMA FARMACÊUTICA 

 

Solução cutânea. 

 

 

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 

 

4.1 Indicações terapêuticas 

 

Tratamento da alopécia androgenética e alopécia areata. 

 

4.2 Posologia e modo de administração 

 

Pressionar 5 vezes o doseador (equivalente a 1 ml de solução). Deverá aplicar-se Zeldilon 

5%, 2 vezes por dia (de manhã e à noite), distribuindo o produto por toda a região calva e 

massajar com os dedos. 

 

Lavar cuidadosamente as mãos após cada aplicação. 

 

Zeldilon 5% deverá ser aplicado sobre os cabelos e couro cabeludo secos, não se devendo 

neste caso utilizar secador com ar quente para acelerar a evaporação da solução, pois o 

calor pode diminuir a eficácia do produto. 

 

Pode ser necessária a aplicação do produto, durante 4 a 8 meses ou mais para a 

observação de crescimento do cabelo. Se se verificar crescimento do cabelo é necessário 

continuar a aplicar Zeldilon 5% para a manutenção do efeito. Alguns relatos ocasionais 



 

referem a paragem do crescimento capilar e, por vezes, uma regressão gradual à 

aparência anterior, nos 3 a 4 meses que se seguem à interrupção do tratamento. 

 

Importante: Não exceder a dose diária de 2 ml. Não utilizar noutras zonas do corpo e 

evitar o contacto do produto com os olhos ou outras zonas sensíveis. Durante o 

tratamento, lavar a cabeça com um shampoo suave, com a frequência habitual e não 

aplicar outro produto sobre o couro cabeludo. 

Zeldilon 5% destina-se exclusivamente a aplicação cutânea no couro cabeludo; apresenta-

se como uma solução límpida, incolor a ligeiramente amarelada. A cor não afeta a sua 

eficácia. 

 

4.3 Contraindicações 

 

Zeldilon 5% está contraindicado em indivíduos com antecedentes de hipersensibilidade a 

qualquer dos constituintes do medicamento. 

 

Não deverá ser utilizado se existirem afeções dermatológicas no couro cabeludo, nem se 

estiver a efetuar outro tratamento local concomitante. 

 

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 

 

Apesar de certos efeitos não estarem associados ao uso de Zeldilon 5%, há uma limitada 

absorção do minoxidil através da pele, havendo portanto, algum potencial para efeitos 

sistémicos, tais como taquicardia, precordialgia ou edema. 

 

Os doentes devem interromper o tratamento e contactar o médico caso ocorram reações 

dermatológicas graves. 

 

Os doentes com história de doença coronária subjacente, arritmias cardíacas, 

insuficiência cardíaca congestiva ou anomalias vasculares cardíacas, devem usar com 

precaução Zeldilon 5%. 

 

Indivíduos com hipertensão, incluindo os sob tratamento com anti-hipertensores, devem 

ser cuidadosamente seguidos pelo médico e a sua posologia ajustada se necessário. 

 

Zeldilon 5% contém propilenoglicol (E1520) que pode causar irritação cutânea. Em caso 

de contacto acidental, com superfícies sensíveis (olhos, áreas de pele escoriada, 

mucosas), a zona afetada deve ser muito bem lavada com água corrente. 

 

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 

 

Não há conhecimento de interações medicamentosas associadas ao uso de minoxidil por 

via cutânea. Embora não tenha sido clinicamente demonstrado, há possibilidade de 

potenciação de hipotensão ortostática em doentes que estejam medicados com 

guanetidina ou outros vasodilatadores periféricos. 

 



 

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 

 

Não foi estabelecida a segurança do minoxidil durante a gravidez. Quando absorvido 

sistemicamente, o fármaco é excretado no leite materno. 

 

Zeldilon 5% não deverá ser usado em mulheres grávidas ou durante o período de 

aleitamento. 

 

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 

 

Zeldilon 5% não afeta a capacidade para a condução de veículos ou máquinas. 

 

4.8 Efeitos indesejáveis 

 

Acontecimentos adversos observados nos ensaios clínicos 

 

Os seguintes acontecimentos adversos foram associados ao uso de minoxidil solução 

cutânea (2% e 5% associados) em homens e mulheres, com incidência superior a 1%, e 

superior ao placebo, em sete ensaios clínicos controlados com placebo. 

A frequência das reações adversas a minoxidil de aplicação tópica está definida pela 

seguinte convenção:  

 

 Muito frequentes (≥1/10); Frequentes (≥1/100, <1/10); Pouco frequentes (≥1/1.000, 

<1/100); Raros (≥1/10.000, <1/1.000); Muito raros (<1/10.000); desconhecido (não pode 

ser calculado a partir dos dados disponíveis). 

 

Sistema de órgãos Frequência Acontecimentos adversos 

Doenças do sistema 

nervoso 

Muito 

frequentes 

Cefaleia 

Doenças respiratórias Frequentes Dispneia 

Afeções dos tecidos 

cutâneos e subcutâneos 

Frequentes Prurido 

Hipertricose (fora do local de aplicação) 

Erupção cutânea 

Acne 

Dermatite 

Doença inflamatória da pele 

Afeções 

musculosqueléticas 

Frequentes Dor musculosquelética 

Doenças do metabolismo 

e da nutrição 
 

Frequentes Edema periférico 

Perturbações do foro 

psiquiátrico  
 

Frequentes Depressão 

Perturbações gerais e 

alterações no local de 

administração 

Frequentes Dor 

 



 

Acontecimentos adversos observados pós-comercialização 

 

A tabela seguinte resume os acontecimentos adversos associados ao uso de minoxidil 

solução cutânea durante o período pós-comercialização. 

 

Sistema de órgãos Frequência Acontecimentos adversos 

Perturbações gerais e 

alterações no local de 

administração 

Pouco 

Frequentes 

Reação no local de aplicação: prurido e 

irritação 

Raros Reação no local de aplicação: eritema 

Afeções dos tecidos 

cutâneos e subcutâneos 

Pouco 

frequentes 

Pele seca 

Exfoliação da pele 

Erupção cutânea 

Queda de cabelo temporária 

Hipertricose (fora do local de aplicação) 

Alteração na textura do cabelo 

Alteração na cor do cabelo 

Raros Dermatite de contacto 

Doenças do sistema 

nervoso 

Raros Cefaleias 

Vasculopatias Raros Palpitações 

Aumento da frequência cardíaca 

Dor no peito 

Muito raros Hipotensão 

 

Notificação de suspeitas de reações adversas 

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é 

importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco 

do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas 

de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.: 

 

INFARMED, I.P. 

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 

1749-004 Lisboa 

Tel: +351 21 798 71 40 

Fax: + 351 21 798 73 97 

Sítio da internet: 

http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage 

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 

 

4.9 Sobredosagem 

http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt


 

 

Não há registos de sobredosagem com o minoxidil, quando aplicado por via cutânea. A 

ingestão acidental de Zeldilon 5% pode ocasionar efeitos sistémicos relacionados com a 

ação vasodilatadora do minoxidil. 

Os sinais e sintomas de sobredosagem serão provavelmente cardiovasculares, associados 

a retenção de fluidos e taquicardia, que deverão ser tratados por diuréticos e fármacos 

beta-bloqueantes do sistema nervoso simpático, respetivamente. 

A hipotensão sintomática deve ser tratada com administração intravenosa de soro 

fisiológico. Deve evitar-se o uso de norepinefrina ou epinefrina por causarem ação 

estimulante cardíaca excessiva. 

 

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

5.1 Propriedades farmacodinâmicas 

 

Grupo farmacoterapêutico: 13.8.4 - Medicamentos usados em afeções cutâneas. Outros 

medicamentos usados em dermatologia. Produtos para alopécia androgénica. 

Código ATC: D11AX01 

 

O minoxidil quando administrado oralmente é utilizado no tratamento da hipertensão 

grave, devido às suas propriedades vasodilatadoras. O minoxidil reduz ambas as pressões, 

sistólica e diastólica, por diminuição da resistência periférica, sendo este efeito mediado 

via dilatação arteriolar. 

 

O minoxidil tem pouca influência na capacitância dos vasos venosos e 

consequentemente, produz um aumento do retorno venoso e consequente descida da taxa 

cardíaca, no output cardíaco, no volume cardiopulmonar e na pressão arterial pulmonar. 

 

Como referenciado por vários autores, quando o minoxidil é administrado por períodos 

superiores a 1 mês, produz um certo grau de hipertricose, virtualmente em todos os 

doentes. Este facto levou a uma avaliação de várias formulações de minoxidil para uso 

cutâneo, no sentido de tentar induzir renascimento do cabelo em áreas de calvície. 

 

Mecanismo de ação 

 

O mecanismo pelo qual o minoxidil, administrado oral ou cutaneamente, estimula o 

crescimento do cabelo ainda não está elucidado. 

 

O minoxidil promove o crescimento do cabelo em situações divergentes como a alopécia 

areata e a alopécia androgenética, o que sugere que atua nos folículos do cabelo per se ou 

pode ser indicativo dum mecanismo mais vasto, tal como um efeito direto na função 

celular. 

 

Efeitos no fluxo sanguíneo cutâneo - tem sido sugerido que o crescimento localizado de 

cabelo proporcionado pelo minoxidil, está associado com a vasodilatação na 



 

microcirculação cutânea do couro cabeludo e consequente estimulação da 

microcirculação em torno do folículo piloso. 

 

Irritação local - a irritação do couro cabeludo com substâncias químicas ou luz UV pode 

promover o crescimento do cabelo. Como tal, foi sugerido que a presença do 

propilenoglicol no veículo da solução de minoxidil era um requisito fundamental para a 

indução do crescimento do cabelo. 

 

Efeitos no sistema imunológico - existem muitas evidências circunstanciais de que a 

alopécia areata possui uma etiologia autoimune. O minoxidil demonstrou possuir um 

efeito imunosupressivo nos linfócitos T. Existem também evidências de que a aplicação 

duma loção cutânea de minoxidil pode causar mudanças na função linfocitária em 

doentes com alopécia areata. 

 

Estudos histopatológicos mostram existir uma correlação positiva entre o tratamento com 

minoxidil e o subsequente desaparecimento das infiltrações linfocíticas perifoliculares na 

alopécia areata. 

 

A relação destes factos com o mecanismo de ação do minoxidil ainda não foi esclarecida. 

 

Efeitos nas células epidérmicas - o minoxidil possui efeitos mitogénicos e morfológicos 

nas células epiteliais de murinas recém-nascidas. 

 

Num estudo dose-resposta com o minoxidil, o máximo efeito foi obtido com doses de 6 a 

12 mcg/ml. Contudo, detetou-se atividade com doses inferiores a 1 mcg/ml. O 

crescimento do cabelo está sujeito a uma certa variabilidade individual, podendo no 

entanto, ser observado após 4 ou mais meses de utilização regular de minoxidil. 

 

5.2 Propriedades farmacocinéticas 

 

Após administração cutânea, o minoxidil é fracamente absorvido através da pele intacta; 

em média apenas 1,7% (intervalo compreendido entre 0,3 e 0,45%) do total da dose 

aplicada atinge a circulação sistémica. 

 

Em contraste, após administração oral, o minoxidil é rapidamente absorvido ocorrendo 

picos de concentração plasmática durante a 1ª hora, Mais de 95% da dose é absorvida, e é 

extensamente distribuída pelos tecidos; o volume de distribuição é aproximadamente 200 

L o que, excede o volume de água corporal total. O minoxidil é metabolizado no fígado 

(90%) predominantemente por conjugação com o ácido glucurónico. O minoxidil e seus 

metabolitos ligam-se minimamente às proteínas plasmáticas e são rapidamente 

excretados pelos rins. A semivida de eliminação é de 3 a 4 horas. 

 

Uma vez suspensa a aplicação cutânea de minoxidil, aproximadamente 95% do minoxidil 

absorvido sistemicamente é eliminado nos 4 dias que se seguem. Ainda não foi 

completamente determinada a biotransformação de minoxidil absorvido após aplicação 

cutânea. 



 

 

5.3 Dados de segurança pré-clínica 

 

Estudos em animais revelaram risco de efeitos adversos sobre a fertilidade e 

desenvolvimento embrio-fetal unicamente em níveis de exposição excessivos, por 

comparação aos verificados na utilização clínica. 

O minoxidil não demonstrou potencial genotóxico. Em estudos de carcinogenicidade 

realizados em ratos e ratinhos, a administração dérmica de minoxidil conduziu a um 

aumento na incidência de tumores mediados por hormonas. Esta atividade 

tumorigénica/carcinogénica é considerada como secundária à hiperprolactinémia que 

apenas ocorre com níveis de absorção elevados nos roedores, e assim não representará 

risco para o uso clínico. 

Em estudos pré-clínicos de tolerância local não foram observadas potenciais irritações 

cutâneas primárias. O minoxidil não induziu sensibilização de contacto ou sensibilização 

mediada pela IgE, não foi igualmente fototóxico ou fotoalérgico. 

 

 

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 

6.1 Lista dos excipientes 

 

Propilenoglicol (E1520) 

Etanol 

Água purificada 

 

6.2 Incompatibilidades 

 

Não são conhecidas incompatibilidades farmacêuticas. 

 

6.3 Prazo de validade 

 

2 anos 

 

6.4 Precauções especiais de conservação 

 

Conservar a temperatura inferior a 25ºC. 

 

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 

 

Embalagem com 1 frasco de polietileno de alta densidade com 60 ml de solução cutânea 

e pulverizador; 

Embalagem com 1 frasco de polietileno de alta densidade com 100 ml de solução cutânea 

e pulverizador; 

Embalagem com 3 frascos de polietileno de alta densidade com 60 ml de solução cutânea 

e pulverizador com aplicador. 

 

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 



 

 

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 

 

Pressionar 5 vezes no doseador (equivalente a 1 ml de solução) distribuindo o produto 

por toda a região calva e massajar com os dedos de forma a cobrir toda a região a tratar. 

 

 

7. TITULAR DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Decomed Farmacêutica, Lda. 

Rua Sebastião e Silva, 56 

2745-838 Massamá 

Portugal 

Tel: 214389460 

Fax: 214389490 

 

 

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

N.º de registo: 3417094 - Embalagem com 1 frasco contendo 60 ml de solução cutânea, 

50 mg/ml, frasco de polietileno de alta densidade com pulverizador 

N.º de registo: 5188248 - Embalagem com 1 frasco contendo 100 ml de solução cutânea, 

50 mg/ml, frasco de polietileno de alta densidade com pulverizador 

Nº de registo: 5589775 - Embalagem com 3 frascos contendo 60 ml de solução cutânea, 

50 mg/ml, frasco de polietileno de alta densidade com pulverizador e aplicador  

 

 

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Data da primeira autorização: 04 dezembro 2000 

Data da última renovação: 04 dezembro 2005 

 

 

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 

 

 

 

 

 


