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FOLHETO INFORMATIVO 
 
 

Leia atentamente este folheto antes de utilizar o medicamento. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
- Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico. 
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento 
pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas. 
 
 
Neste folheto: 
1. O que é Clotrimazol-ratiopharm 1% creme e para que é utilizado 
2. Antes de utilizar Clotrimazol-ratiopharm 1% creme 
3. Como utilizar Clotrimazol-ratiopharm 1% creme  
4. Efeitos secundários possíveis 
5. Conservação de Clotrimazol-ratiopharm 1% creme  
 
 
Clotrimazol-ratiopharm 1% creme 
 
A substância activa é o clotrimazol. 
Os outros ingredientes são o monoestearato de sorbitano, polisorbato, espermacete, 
álcool cetil-estearílico, 2-octildodecanol, álcool benzílico, água pura. 
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1.O que é Clotrimazol-ratiopharm 1% creme e para que é utilizado 
 
O clotrimazol é um antimicótico de largo espectro. Este medicamento está indicado no 
tratamento das seguintes infecções: 
- Dermatomicoses causadas por dermatófitos, leveduras, bolores, etc. (ex: tinea 
pedum, tinea manuum, tinea corporis, tinea inguinalis, ptiríase versicolor, eritrasma). 
- Infecções dos lábios (genitais) e áreas adjacentes, bem como inflamação da glande 
e prepúcio do parceiro sexual causadas por leveduras (vulvite por Cândida e balanite 
por Cândida). 
 
 
2. Antes de utilizar Clotrimazol-ratiopharm 1% creme 
 
Não utilize Clotrimazol-ratiopharm 1% creme se tem hipersensibilidade (alergia) ao 
clotrimazol ou a qualquer outro ingrediente de Clotrimazol-ratiopharm 1% creme, em 
especial ao álcool cetil-estearílico 
 
Gravidez 
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Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. 
Não há informação de que o clotrimazol seja nocivo para a mãe ou para o feto. No 
entanto deverá ser o seu médico a avaliar os riscos e os benefícios de utilizar 
clotrimazol durante a gravidez, em especial no primeiro trimestre. 
 
Aleitamento 
 
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. 
Não há informação de que o clotrimazol seja nocivo para a criança. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas. 
 
Clotrimazol-ratiopharm 1% creme não afecta a capacidade de conduzir ou utilizar 
máquinas. 
 
Utilizar Clotrimazol-ratiopharm 1% creme com outros medicamentos 
 
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado 
recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica. 
Não são conhecidas interacções entre o clotrimazol e outros fármacos. 
 
 
3.Como utilizar Clotrimazol-ratiopharm 1% creme  
 
Utilizar Clotrimazol-ratiopharm 1% creme sempre de acordo com as instruções do 
médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. 
 
O Clotrimazol-ratiopharm 1% creme  destina-se a aplicação local na pele: aplicar o 
creme na zona afectada 2 a 3 vezes ao dia. O creme deve ser aplicado em camada 
fina, friccionando ligeiramente. 
 
Para a terapêutica da vulvite por Candida e da balanite por Cândida deve aplicar-se o 
creme 2 a 3 vezes por dia, em camada fina nas zonas afectadas friccionando em 
seguida (na mulher: órgãos genitais externos até ao ânus; no homem: glande e 
prepúcio). 
 
Para assegurar a cura completa, o tratamento deverá prosseguir, dependendo da 
indicação, durante cerca de duas semanas após o desaparecimento dos sintomas 
subjectivos. 
 
De um modo geral, os sintomas desaparecem após um período de tratamento de: 

Dermatomicoses                                                     3-4 semanas 
Eritrasma                                                                2-4 semanas 
Ptiríase versicolor                                                   1-3 semanas 
Vulvite por Cândida e balanite por Cândida           1-2 semanas 

 
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que Clotrimazol-
ratiopharm 1% creme é demasiado forte ou demasiado fraco. 
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Se utilizar mais Clotrimazol-ratiopharm 1% creme do que deveria: 
 
É pouco provável que a aplicação tópica conduza a uma situação de intoxicação. 
 
 
4.Efeitos secundários possíveis 
 
Como os demais medicamentos, Clotrimazol-ratiopharm 1% creme pode ter efeitos 
secundários. 
 
As seguintes reacções adversas podem estar associadas ao tratamento com o 
clotrimazol: 

- quando aplicado na pele: por vezes observou-se eritema, edema, prurido e 
urticária; 
- quando aplicado na vagina: alguns dos doentes queixaram-se de sensação 
de ardor moderada e mais raramente de caîmbras abdominais leves  e 
aumento da frequência urinária; 
- por via oral: o clotrimazol pode causar irritação gastrointestinal moderada. 

 
Caso detecte efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu 
médico ou farmacêutico. 
 
 
5. Conservação de Clotrimazol-ratiopharm 1% creme  
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
Conservar em local seco, a temperatura inferior a 25 °C. 
Não utilize Clotrimazol-ratiopharm 1% creme após expirar o prazo de validade 
indicado na embalagem. 
 
Este folheto foi aprovado pela última vez em (Maio de 2005) 


