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Identifi cação

Formula Molecular: C25H32ClFO5

PM: 466,97

DCB: 02247

CAS: 25122-46-7

Propriedades: 

É um adrenocorticóide fl uorado com alto grau de atividade glicocorticóide e 
grau baixo de atividade mineralocorticóide. Usado na forma de propionato, por 
via tópica, as áreas ideais para o seu uso são as de pele grossa como cotovelos, 
joelhos, palmas das mãos e planta dos pés.

Indicação e Ação Farmacológica

Alopecia circunscrita; dermatite atópica grave; dermatite esfoliativa generaliza-
da; dermatite numiforme grave; dermatose infl amatória grave; eczema grave; 
granuloma anular; quelóide associado à prurido; líquen plano, crônico e es-
triado; lupo eritematoso discóide e cutâneo subagudo; penfi góide e pênfi go; 
ptiríase rosea;psoríase; eritema solar; estomatite aftosa.
Os efeitos antiinfl amatórios incluem inibição do processo inicial tais como ede-
ma, deposição de fi brina, dilatação vascular, migração e atividade fagocitária. 
Processos tardios, como a deposição de colágeno e a formação de quelóide, 
também são inibidos pelos adrenocorticóides.
É absorvido através do estrato córneo. A absorção aumenta quando aumenta a 
potência ou quando o uso for prolongado

Dose e Uso

Creme ou pomada (0,05%) – espalhar sobre a pele 2 ou 3x/dia. 
Solução capilar (0,05%) – aplicar sobre o couro cabeludo 2x/dia.

Reações adversas

A absorção percutânea causa hiperglicemia, glicosúria e supressão do eixo ad-
renal-pituitário-hipotalâmico; 
Outros efeitos: adormecimento dos dedos, atrofi a da pele, dermatite de contato, 
foliculite, furunculose, hiperestesia, infecção secundária da pele, irritação retal, 
pioderma, púrpura, pústulas, telangiectasia, vesiculação.

Precauções

• Os tratamentos devem ser de curta duração;
• Ao menor sinal de resposta clínica favorável, suspender a administração.
• O uso prolongado pode desencadear reações de taquifi laxia.
• Não usar nos olhos ou ao redor deles. Não usar atadura ou faixa na área 
tratada, a  não ser por orientação médica
• O risco/benefício deve ser avaliado em situações clínicas como: infecções 
locais em tratamento, intolerância aos adrenocorticóides, atrofi as da pele, 
catarata, diabetes melito, glaucoma, tuberculose.

Superdosagem: O tratamento prolongado pode dar origem, particularmente 
em crianças, a supressão reversível do eixo hipotálamo-hipófi se-adrenal, deven-
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do por isso ser reavaliado semanalmente.

Interações

Não descrito na literatura.
Incompatibilidade com Álcalis

Contra-Indicações

• Rosáceos, acne e dermatite perioral, lesões cutâneas conseqüentes de in-
fecções por vírus, fungos ou bactérias. 
• Hipersensibilidade à droga. 
• Dermatoses em crianças menores de 12 anos de idade.
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