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IDENTIFICAÇÃO
Fórmula Molecular: C22H29FO5
PM:  392,5
DCB: 02817
CAS: 50-02-2

PROPRIEDADES:

É derivado fluorado da prednisolona.

É utilizado nas condições nas quais os efeitos anti-inflamatórios e imunossu-
pressores dos corticosteroides são desejados, especialmente para tratamento 
intensivo durante períodos mais curtos.  
A Dexametasona é um corticoide sintético, que apresenta um potente efeito 
anti-inflamatório, anti-reumático e anti-alérgico.
Embora sua atividade anti-inflamatória seja acentuada, mesmo com doses baix-
as, seu efeito no metabolismo eletrolítico é leve.

INDICAÇÃO

Dexametasona em comprimidos ou elixir é indicado para o tratamento de aler-
gias e inflamações e para o tratamento de sintomas de vários tipos de doenças, 
como problemas reumáticos e artríticos, de pele, nos olhos, glandulares, pul-
monares, sanguíneos e gastrintestinais, em adultos e crianças.
Além disso, Dexametasona é indicada para o tratamento de qualquer doenças 
que responda ao tratamento com corticoides.

DOSE E USO

A dose recomendada de Dexametasona em comprimidos ou elixir pode variar 
entre os 0,75 mg a 15 mg por dia e esta deve ser indicada pelo médico, pois 
depende da gravidade do problema a tratar e da resposta individual de cada 
paciente ao tratamento.

REAÇÕES ADVERSAS

Alguns dos efeitos colaterais de Dexametasona podem incluir retenção de 
líquidos, aumento de peso, pressão alta, níveis elevados de açúcar no sangue, 
aumento da necessidade de medicamentos para controlar a diabetes, osteo-
porose, aumento do apetite, menstruação irregular, dificuldade em cicatrizar 
feridas, problemas ou doenças na pele, inchaço nos lábios ou língua, convulsões, 
problemas psicológicos como alterações de humor ou dificuldade de julgamen-
to, aumento da sensibilidade para contrair infecções, fraqueza nos músculos e 
úlcera gastrintestinal.

PRECAUÇÃO

Antes de usar Dexametasona, deverá falar com o seu médico se estiver grávida 
ou amamentando, tiver mais de 65 anos ou menos de 18, tiver tuberculose ou 
se tiver suspeitas de ter a doença, tiver insuficiência cardíaca, níveis elevados 
de açúcar no sangue ou diabetes, pressão alta, úlceras no estômago ou outros 
problemas digestivos, tiver histórico de sarampo ou de catapora ou se estiver a 
tomar outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.
Durante o tratamento com Dexametasona deve tomar especial cuidado ao di-
rigir veículos ou máquinas, pois este medicamento pode causar problemas psi-
cológicos como alterações de humor ou dificuldade de julgamento.
O tratamento com Dexametasona nunca deve ser interrompido sem conheci-
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mento do seu médico e os horários, as doses e duração do tratamento devem 
ser rigorosamente respeitados.

CONTRA-INDICAÇÕES

Dexametasona está contraindicada para pacientes com infecções causadas por 
fungos, pacientes que necessitem de tomar vacinas de vírus vivo durante o trat-
amento e para pacientes com histórico de sensibilidade a sulfitos ou a algum 
dos componentes da fórmula.
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