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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
1. NOME do medicamento 
 
Asacol 800 mg comprimido gastrorresistente. 
 
2. Composição qualitativa e quantitativa 
 
Cada comprimido contém 800 mg de messalazina.  
 
Excipiente(s) com efeito conhecido: 152,8 mg de lactose mono-hidratada, ver secção 
4.4. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
3. Forma farmacêutica 
 
Comprimido gastrorresistente. 
Comprimidos com revestimento, de forma oblonga, de cor vermelha acastanhada. 
 
4. Informações clínicas 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Asacol está indicado em adultos e crianças (entre 6 a 18 anos) na Colite Ulcerosa: 
Indução da remissão da fase aguda da doença na sua forma ligeira a moderada. 
Manutenção da remissão. 
 
 
4.2 Posologia e modo de administração  
 
Posologia 
 
Adultos 
Fase aguda: 2,4 em toma única ou em tomas repartidas até um máximo de 4,8 g 
por dia administrado em tomas repartidas. 
Terapia de manutenção: 1,6 g a 2,4 g por dia em toma única ou em tomas 
repartidas. 
 
Idosos 
Pode ser usada a dose recomendada no adultos, a não ser que  se não existam 
alterações significativas da função hepática ou renal (ver secções 4.3 e 4.4). 
Não foram realizados estudos em idosos. 
 
 
População pediátrica 
Existem apenas dados limitados do efeito em crianças (entre 6 a 18 anos). 
 
Crianças com idade igual ou superior a 6 anos 
Fase ativa: a dose deve ser determinada individualmente, partindo de uma dose de 
30-50 mg/kg/dia em tomas repartidas. Dose máxima: 75 mg/kg/dia em tomas 
repartidas. A dose total diária não deverá exceder 4,0 g. 
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Tratamento de manutenção: a dose deve ser determinada individualmente, partindo 
de uma dose de 15-30 mg/kg/dia em tomas repartidas. A dose total diária não 
deverá exceder 2,0 g. 
 
Em termos genéricos, habitualmente recomenda-se a administração de metade da 
dose do adulto a crianças com peso corporal até 40 kg e a administração da dose 
normal indicada no adulto a crianças com peso superior a 40 kg. 
 
Modo de administração 
Os comprimidos de Asacol destinam-se à administração por via oral, devendo ser 
ingeridos inteiros com um pouco de líquido, preferencialmente antes das refeições. 
Os comprimidos não devem ser mastigados, esmagados ou quebrados antes de 
serem engolidos. Caso o doente se esqueça de tomar uma ou mais doses, a dose 
seguinte deverá ser administrada à hora habitual. 
 
4.3 Contraindicações 
 
- Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes 
mencionados na secção 6.1. 
- Hipersensibilidade conhecida aos salicilatos. 
- Insuficiência hepática grave. 
- Insuficiência renal grave (Taxa de Filtração Glomerular < 30 ml/min/1,73 m2). 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Antes e durante o tratamento devem ser realizados, de acordo com o critério do 
médico, testes ao sangue (hemograma com contagem diferencial, parâmetros da 
função hepática tais como ALT e AST, creatinina sérica) e análise à urina. Como 
orientação, recomenda-se que a monitorização seja efetuada 14 dias após o início do 
tratamento e, depois, todas as 4 semanas durante as 12 semanas subsequentes. Se 
os resultados forem normais, os intervalos de monitorização podem ser alargados a 
todos os 3 meses. Caso ocorram de sinais adicionais, os testes deverão ser 
realizados imediatamente.   
 
 
Insuficiência renal 
Recomenda-se precaução na utilização em doentes com níveis aumentados da 
creatinina sérica ou de proteinúria. A possibilidade de nefrotoxicidade induzida pela 
messalazina deverá ser considerada em doentes que durante o tratamento 
desenvolvam insuficiência ou deterioração da função renal. 
Caso haja evidência de alteração/diminuição da função renal o tratamento com 
Asacol deverá ser imediatamente interrompido e os doentes deverão consultar o seu 
médico. 
 
Foram notificados casos de nefrolitíase com a utilização de messalazina, incluindo 
cálculos renais com um conteúdo em messalazina de 100%. Deve assegurar-se uma 
ingestão adequada de líquidos durante o tratamento. 
 
Reações cutâneas adversas graves 
Foram notificadas reações cutâneas adversas graves (RCAG), incluindo síndrome de 
Stevens-Johnson (SSJ) e necrólise epidérmica tóxica (NET), associadas ao 
tratamento com messalazina. 
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A messalazina deve ser descontinuada aos primeiros sinais e sintomas de reações 
cutâneas graves, tais como erupção cutânea, lesões das mucosas ou qualquer outro 
sinal de hipersensibilidade. 
 
Discrasia sanguínea 
Foram notificados casos muito raros de discrasia sanguínea grave. O tratamento com 
Asacol deve ser interrompido imediatamente se houver suspeita ou evidência de 
discrasia sanguínea (sinais de hemorragia inexplicável, hematomas, púrpura, 
anemia, febre persistente ou dor de garganta) e os doentes devem procurar o 
médico imediatamente.  
 
Insuficiência hepática 
Foram notificados casos de aumento dos níveis das enzimas hepáticas em doentes a 
tomar messalazina. Recomenda-se precaução na administração de Asacol em 
doentes com insuficiência hepática.  
 
 
Reações de hipersensibilidade cardíaca 
Reações de hipersensibilidade cardíaca induzidas pela messalazina (miocardites e 
pericardites) têm sido raramente notificadas com Asacol. O tratamento deve ser 
descontinuado caso haja suspeita ou evidências destas reações. Recomenda-se 
precaução em doentes com história prévia de miocardite ou pericardite do foro 
alérgico, independentemente da sua origem. 
 
Doença pulmonar 
Os doentes com doença pulmonar, em particular asma, devem ser cuidadosamente 
monitorizados durante o decorrer do tratamento com Asacol. 
 
Reações adversas à sulfassalazina 
Doentes com história de reações adversas a medicamentos contendo sulfassalazina 
devem ser mantidos sob vigilância médica especial. O tratamento deve ser 
interrompido imediatamente se Asacol causar reações de intolerância aguda tais 
como cólicas abdominais, dor abdominal aguda, febre, cefaleias intensas e rash. 
 
Úlceras gástricas e duodenais 
Com base em fundamentos teóricos recomenda-se precaução no início do 
tratamento, em caso de existência de úlcera gástrica ou duodenal.  
 
Intolerância aos hidratos de carbono 
Este medicamento contém lactose. Os doentes com problemas hereditários raros de 
intolerância à galactose, deficiência total de lactase ou malabsorção de glucose-
galactose não devem tomar este medicamento. 
 
Comprimidos nas fezes 
Foi recebido um número limitado de notificações relativas a comprimidos intactos 
nas fezes. No entanto, em alguns casos, estes comprimidos aparentemente intactos 
podem tratar-se, de facto, de invólucros praticamente vazios. Caso seja observada a 
recorrência de comprimidos nas fezes o doente deverá consultar o seu médico.  
 
 
Idosos 
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A utilização em idosos deverá ser efetuada com precaução e o Asacol apenas 
prescrito em doentes cujas funções renal e hepática sejam normais ou não estejam 
gravemente comprometidas (ver secção 4.3). 
 
População pediátrica 
Existem apenas dados limitados do efeito em crianças (entre os 6 e os 18 anos), ver 
secção 4.2. 
 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Não foram realizados estudos específicos de interação. 
 
Existe uma fraca evidência de que a messalazina possa diminuir o efeito 
anticoagulante da varfarina. 
 
Em doentes tratados simultaneamente com azatioprina, 6-mercaptopurina ou 
tioguanina, deve ser tido em conta um possível aumento dos efeitos 
mielossupressores da azatioprina, 6-mercaptopurina ou tioguanina. Em resultado 
disso é possível a ocorrência de infeções potencialmente fatais. Os sinais de infeção 
e de mielossupressão devem ser rigorosamente monitorizados nestes doentes. Os 
parâmetros hematológicos devem ser monitorizados regularmente (semanalmente), 
nomeadamente no início de um tratamento concomitante com os referidos fármacos, 
em especial a contagem dos leucócitos, trombócitos e linfócitos (ver secção 4.4). 
Recomenda-se, se após um mês de tratamento o resultado da contagem dos 
glóbulos brancos estiver estável e dentro dos valores normais, que os testes passem 
a ser efetuados a cada 4 semanas nas 12 semanas subsequentes, passando a um 
controlo trimestral após esse período.  
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez: 
Não existem dados suficientes acerca da utilização de Asacol por mulheres grávidas. 
Contudo, os dados de um número limitado de gravidezes expostas, indicam não ter 
existido efeitos adversos da messalazina na gravidez ou na saúde do feto/recém-
nascido. Até à data não estão disponíveis outros dados epidemiológicos relevantes. 
 
Num caso isolado, após a administração a longo termo de uma elevada dose de 
messalazina (2-4 g, oralmente) durante a gravidez, foi reportada a ocorrência de 
falência renal no recém-nascido. 
 
Estudos em modelos animais, com administração de messalazina por via oral, não 
indicaram efeitos prejudiciais diretos ou indiretos na gravidez, desenvolvimento 
embrionário/fetal, parto ou desenvolvimento pós-natal. 
 
Asacol só deve ser administrado durante a gravidez se os potenciais benefícios 
superarem os possíveis riscos. 
 
Amamentação 
O ácido N-acetil-5-aminosalicílico (metabolito) e, em menor grau, a messalazina, são 
excretados no leite materno. A relevância clínica deste facto não foi ainda 
determinada. Até à data está apenas disponível uma experiência limitada de 
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mulheres durante a amamentação. Não podem ser excluídas reações de 
hipersensibilidade no lactente, tais como diarreia, pelo que Asacol deve apenas ser 
administrado durante a amamentação se os seus potenciais benefícios superarem os 
possíveis riscos. Nas crianças que desenvolvam diarreia a amamentação deve ser 
interrompida. 
 
Fertilidade 
Não foram observados efeitos sobre a fertilidade 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Os efeitos de Asacol sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou 
irrelevantes. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
a) Resumo do perfil de segurança 
Asacol 800 mg comprimidos gastrorresistentes foi testado em 140 doentes com 
colite ulcerosa ativa ligeira a moderada num ensaio controlado, com a duração de 10 
semanas, comparando a segurança e eficácia do medicamento versus outros 141 
doentes a receber placebo. Os efeitos indesejáveis com maior taxa de notificação no 
grupo tratado com Asacol foram o agravamento da colite ulcerosa (3,6%), hematúria 
(2,9%) e cetonúria (2,1%). Todos os efeitos indesejáveis associados à administração 
de Asacol 800 mg comprimidos gastrorresistentes foram de gravidade ligeira a 
moderada. Procedeu-se à descontinuação do tratamento devido à ocorrência de 
reações adversas em 8,6% dos doentes no grupo a receber Asacol e em 21,3% dos 
doentes no grupo a receber placebo. A maior parte das reações adversas associadas 
à administração do fármaco que conduziram ao abandono do estudo estiveram 
relacionadas com o agravamento da colite ulcerosa.    
  
Foram notificados casos de reações adversas afetando o coração, pulmões, fígado, 
rins, pâncreas, tecidos cutâneos e subcutâneos. 
O tratamento deverá ser interrompido imediatamente caso ocorram sintomas agudos 
de intolerância, tais como cólicas abdominais, dor abdominal aguda, febre, cefaleias 
graves e rash.  
 
Foram notificadas reações cutâneas adversas graves (RCAG), incluindo síndrome de 
Stevens-Johnson (SSJ) e necrólise epidérmica tóxica (NET), associadas ao 
tratamento com messalazina (ver secção 4.4). 
 
b) Resumo tabulado de reações adversas 
Em adição aos efeitos indesejáveis notificados no ensaio clínico acima referido 
realizado com Asacol 800 mg, os efeitos indesejáveis listados a seguir dizem respeito 
a dados de oito (8) ensaios clínicos duplamente cegos e cinco (5) ensaios clínicos 
abertos que envolveram 739 doentes tratados com Asacol 400 mg comprimidos 
gastrorresistentes, a informação proveniente das notificações espontâneas , de casos 
de literatura e de informação incluída no documento europeu de referência sobre o 
perfil de segurança da messalazina (em geral) datado de 07 de abril de 2011. A 
frequência de algumas das reações não pode ser estimada com rigor devido à 
escassez dos dados notificados.   
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Os efeitos indesejáveis estão listados por classe de sistema de órgãos de acordo com 
a sua incidência: 
Frequentes: ≥ 1/100 a < 1/10, Pouco frequentes: ≥ 1/1.000 a < 1/100 
Raros: ≥ 1/10.000 a < 1/1000, Muito raros: < 1/10.000, Desconhecido (não pode 
ser calculado a partir dos dados disponíveis) 
 
 
Doenças do sangue e do 
sistema linfático 
 

Pouco frequentes: eosinofilia (como parte de uma 
reação alérgica) 
Muito raros: Alterações na contagem de células do 
sangue (anemia aplástica, agranulocitose, 
pancitopenia, neutropenia, leucopenia, 
trombocitopenia). 
 

Doenças do sistema 
imunitário 
 

Muito raros: reações de hipersensibilidade como 
exantema alérgico, febre medicamentosa, síndrome 
do lúpus eritematoso, pancolite. 
 

Doenças do sistema 
nervoso 
 

Pouco frequentes: parestesias 
Raros: cefaleias, tonturas 
Muito raros: neuropatia periférica. 
 

Cardiopatias 
 

Raros: miocardites, pericardites. 

Doenças respiratórias, 
torácicas e do mediastino 
 

Muito raros: reações pulmonares alérgicas e fibróticas 
(incluindo dispneia, tosse, broncospasmo, alveolite, 
eosinofilia pulmonar, infiltração pulmonar, 
pneumonia), pneumonia intersticial, pneumonia 
eosinofílica, afeções pulmonares. 
Desconhecido: Pleurisia 
  

Doenças gastrointestinais 
 

Frequentes: dispepsia 
Raros: dor abdominal, diarreia, flatulência, náuseas, 
vómitos. 
Muito raros: pancreatite aguda. 
 

Afeções hepatobiliares 
 

Muito raros: alteração dos indicadores da função 
hepática (aumento das transaminases e dos 
parâmetros colestáticos), hepatite, hepatite 
colestática. 
 

Afeções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneos 
 

Frequentes: rash 
Pouco frequentes: urticária, prurido  
Raros: Fotossensibilidade * 
Muito raros: alopécia 
Desconhecida: Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) e 
necrólise epidérmica tóxica (NET) 
 
 

Afeções 
musculosqueléticas e do 
tecido conjuntivo 

Muito raros: mialgias, artralgias. 
Desconhecido: síndrome semelhante ao do lúpus 
(lupus-like) tendo como sintomas mais notórios a 
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 pericardite e a pleuropericardite, para além do rash e 
da artralgia.  
 

Doenças renais e urinárias 
 

Muito raros: disfunção renal incluindo nefrite 
intersticial aguda e crónica e insuficiência renal, 
síndrome nefrótica, falência da função renal que pode 
ser reversível com a suspensão precoce do 
tratamento. 
Desconhecido: nefrolitíase* 
 

Doenças dos órgãos Muito raros: oligospermia (reversível). 
genitais e da mama  

Perturbações gerais e 
alterações no local de 
administração 
 

Pouco frequentes: pirexia, exacerbação da doença,   
dor no peito, ausência de eficácia do medicamento. 
Desconhecido: Intolerância à messsalazina com 
aumento da proteína C reativa e/ou exacerbação dos 
sintomas da doença subjacente. 
 

Exames complementares 
de diagnóstico 

Desconhecido: aumento dos níveis da creatinina 
sérica, perda de peso, diminuição dos níveis de 
depuração da creatinina, aumento da amilase, 
aumento da taxa de sedimentação dos eritrócitos, 
aumento da lipase, aumento do nitrogénio ureico 
sanguíneo. 

 
* ver secção c)  
  
* Para mais informações, ver secção 4.4 
 
c) Descrição de reações adversas selecionadas 
Um número não determinado dos efeitos indesejáveis acima mencionados é 
subjacente à própria Doença Inflamatória do Intestino mais do que consequência do 
próprio tratamento com messalazina. Isto será verdade em especial para as reações 
adversas gastrointestinais, artralgia e alopécia. 
 
A prevenção das discrasias sanguíneas, em resultado da depressão da medula óssea, 
exige uma monitorização rigorosa dos doentes (ver secção 4.4). 
 
A administração concomitante de messalazina com azatioprina, 6-mercaptopurina ou 
tioguanina pode originar infeções potencialmente fatais (ver secção 4.5). 
 
Fotossensibilidade 
são notificadas reações mais graves em doentes com problemas dermatológicos pré-
existentes tais como dermatite atópica e eczema atópico. 
 
 
d) População pediátrica 
Existem apenas dados de segurança limitados referentes à utilização de Asacol 
comprimidos gastrorresistentes em crianças. É expectável que os órgãos afetados 
sejam os mesmos que nos adultos (coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas e 
tecidos cutâneos e subcutâneos). 
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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.: 
 
Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram  
(preferencialmente) ou através dos seguintes contactos: 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 73 73 
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Os dados disponíveis de sobredosagem são limitados (por exemplo: suicídio 
intencional com ingestão oral de doses elevadas de messalazina) e não indicam 
toxicidade renal ou hepática. Não existe um antídoto específico e o tratamento é 
sintomático e de suporte. 
 
 
5. Propriedades farmacológicas 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 6.8. Aparelho digestivo. Anti-inflamatórios intestinais 
Código ATC: A07EC02 
 
Mecanismo de ação 
Asacol contém messalazina, também conhecida como ácido 5-amino-salicílico, que 
possui um efeito anti-inflamatório através de um mecanismo que não está ainda 
completamente clarificado. A messalazina inibe a migração de macrófagos intestinais 
estimulada pelo LTB4, podendo assim reduzir a inflamação intestinal ao restringir a 
migração dos macrófagos para áreas inflamadas. A produção de leucotrienos pró-
inflamatórios (LTB4 e 5-HETE) nos macrófagos da parede intestinal é assim inibida. 
Foi demonstrado que a messalazina ativa os recetores de PPAR-γ que, por sua vez, 
neutralizam a ativação nuclear de respostas inflamatórias intestinais. 
 
Efeitos farmacodinâmicos 
Em condições de ensaio a messalazina inibibe a cicloxigenase e, por conseguinte, a 
libertação do tromboxano B2 e de prostaglandina E2, mas o significado clínico deste 
efeito permanece por esclarecer. A messalazina inibe ainda a formação do fator de 
ativação das plaquetas (FAP). A messalazina é também um antioxidante: tem 
demonstrado diminuir a formação de compostos reativos ao oxigénio e capacidade 
de captura de radicais livres. 
 
Dados epidemiológicos indicam que o tratamento de manutenção de longa duração 
poderá reduzir o risco de cancro do cólon. 
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Eficácia e segurança clínica 
Colite ulcerosa aguda ligeira a moderada. 
Foi realizado um estudo duplamente cego controlado com placebo que incluiu 281 
doentes a receber Asacol 800 mg comprimidos GR. O resultado primário foi a 
remissão clínica (UCDAI, frequência de defecação e presença de sangue nas fezes 
com valores 0, sem urgência fecal) à semana 6. A remissão clínica foi alcançada em 
35,1% (40 em 114) dos doentes no grupo de Asacol e em 20,9% (23 em 110) dos 
doentes do grupo de placebo.     
   
Manutenção da remissão da colite ulcerosa 
Esta indicação foi estudada em cinco ensaios clínicos controlados e dois ensaios 
abertos, evolvendo 677 doentes, dos quais 406 receberam Asacol 400 mg 
comprimidos GR. Em três dos ensaios realizados foi feita uma comparação entre a 
terapia com Asacol e com sulfassalazina, noutro ensaio foi utilizado como 
comparador outro medicamento de marca de messalazina oral, e num outro foi 
utilizado placebo. A dose de diária de messalazina variou entre 0,8-4,4 g. Estes 
estudos estabeleceram a segurança e eficácia de Asacol na manutenção da remissão 
da colite ulcerosa com doses diárias de 1,6-2,4 g de messalazina. 
 
Manutenção da remissão da ileocolite de Crohn 
Foram realizados um ensaio duplamente cego, um ensaio retrospetivo e dois ensaios 
abertos, envolvendo 336 doentes, dos quais 159 receberam Asacol 400 mg 
comprimidos GR. Num ensaio foi feita a comparação entre a terapia com Asacol e 
com sulfassalazina, noutros três ensaios comparou-se com placebo ou tratamento 
não específico. Dois ensaios mostraram eficácia na prevenção da recorrência pós-
operatória da doença de Crohn não ativa do íleo terminal e do cólon, incluindo 
doentes em pós-operatório, com uma dose diária de 2,4 g de messalazina.  
  
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
Os comprimidos Asacol foram desenvolvidos de forma a minimizar a absorção no 
trato digestivo. Os comprimidos Asacol são revestidos com um polímero reativo ao 
pH que permite a libertação da messalazina apenas quando o pH é superior a 7, ou 
seja, no íleo terminal e no cólon. Uma vez corrompido o revestimento do 
comprimido, a messalazina continuará a ser libertada independentemente do pH.  
A toma concomitante de uma dose única de 2,4 g de messalazina comprimidos e 
alimentos resultou num aumento do valor Cmax da messalazina em 2,39 vezes 
comparativamente ao estado alimentado; a exposição sistémica (AUC) aumentou 
1,57 vezes. Relativamente à N-acetil messalazina, o valor Cmax aumentou 1,55 
vezes enquanto a exposição sistémica (AUC) aumentou apenas cerca de 1,1 vezes. 
 
 
Distribuição 
A ligação às proteínas plasmáticas é de cerca de 43% para a messalazina e de cerca 
de 78% para a N-acetil messalazina. 
Aproximadamente 77% da dose administrada permanece no lúmen e mucosa 
intestinais. 
A média geométrica de volume aparente de distribuição (Vdw) foi de 17,65 l/kg). 
 



APROVADO EM 
 25-06-2021 
 INFARMED 

 

 

Foram detetadas baixas concentrações de messalazina e do metabolito N-acetil 
messalazina no leite materno humano. A significância clínica deste facto não foi 
ainda determinada. 
 
Biotransformação 
A messalazina é metabolizada pela mucosa intestinal e pelo fígado no metabolito 
inativo N-acetil messalazina. Após administração oral, pelo menos 90% do fármaco é 
recuperado na urina sob a forma do seu principal metabolito, a N-acetil messalazina. 
 
Eliminação 
A eliminação é essencialmente fecal e urinária na forma de messalazina e do seu 
metabolito N-acetil. Cerca de 23% do total da dose administrada foi recuperada na 
urina nas 60 horas subsequentes após administração em jejum, sobretudo sob a 
forma de N-acetil messalazina e do composto de origem (cerca de 1%). A mediana 
da semivida de eliminação foi de 17 horas (intervalo de 10 a 50 h). 
 
Linearidade/não linearidade 
Num ensaio clínico cruzado com 3 momentos de avaliação e 3 doses crescentes de 
Asacol 400 mg comprimidos GR, administrados a cada 6 horas em 4 doses 
consecutivas (dose diária total de messalazina: 3200, 4800, 6400 mg) foi 
demonstrado que a cinética de absorção e eliminação da messalazina é independente 
da dose nas 3 dosagens avaliadas.  
 
Relação(ões) farmacocinética/farmacodinâmica 
Não foram realizados estudos específicos. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Apenas se observaram efeitos em estudos não clínicos a partir de níveis de exposição 
considerados suficientemente em excesso (elevados) em relação ao nível máximo 
previsto para a exposição humana, pelo que se mostraram pouco relevantes em 
termos de aproveitamento clínico. 
 
6. Informações farmacêuticas 
 
6.1 Lista dos excipientes  
 
Lactose mono-hidratada, carboximetilamido sódico (tipo A), estearato de magnésio, 
talco, povidona, copolímero do ácido metacrílico-metilmetacrilato (1:2),  citrato de 
trietilo, óxido de ferro amarelo E172, óxido de ferro vermelho E172 e macrogol 6000. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Não conservar acima de 25ºC. Conservar na embalagem de origem. 
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6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Os comprimidos de Asacol são acondicionados em blisters de PVC com folha de 
alumínio. 
Cada blister contém 10 comprimidos. 
Embalagens com 60 comprimidos. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Não existem requisitos especiais. 
 
7. Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
 
Tillotts Pharma GmbH  
Warmbacher Str. 80 
79618 Rheinfelden,  
Alemanha 
 
8. NÚMERO (S) da Autorização de Introdução no Mercado 
 
Registo nº 5179627: 60 comprimidos gastrorresistentes, 800 mg, blister de PVC/Alu. 
 
9. Data da primeira autorização/renovação da autorização de Introdução no Mercado 
 
10. Data da revisão do texto 
 
 
 
 


