HIDROCORTISONA ACETATO MICRONIZADA
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O acetato de hidrocortisona é um adrenocorticoide não fluorado de potência
baixa.
Os corticosteroides difundem-se através das membranas celulares e formam
complexos com receptores citoplasmáticos específicos. Estes complexos entram
no núcleo celular, ligam-se ao DNA (cromatina) e estimulam a transcrição do
RNA-mensageiro e subsequente síntese proteica de várias enzimas inibitórias,
responsáveis pelos efeitos anti-inflamatórios dos adrenocorticoides tópicos.
Esses efeitos anti-inflamatórios incluem inibição d o processo inicial tais
como edema, deposição de fibrina, dilatação vascular, migração e atividades
fagocitárias. Processos tardios, como a deposição de colágeno e a formação de
queloide, também são inibidos pelos adrenocorticoides.

INDICAÇÃO
Todas as dermatoses inflamatórias e alérgicas que respondem à corticoterapia
tópica como: dermatite seborreica; eczema de contato, numular, disidrótico,
microbiano, eczema atópico (infantil, endógeno, neurodermite); eczema
perianal; eczema de estase (não aplicar o medicamento diretamente sobre a
zona ulcerada, aberta); eritema solar, queimadura de 1º grau e picadas de inseto.
O acetato de hidrocortisona não é adequado para o tratamento de rosácea e
dermatite perioral.

DOSE E USO
. Uso Tópico: Salvo recomendação médica em contrário, aplicar uma camada
fina de acetato de hidrocortisona 2 a 3 vezes por dia, sob ligeira fricção; após
melhora do quadro clínico, uma aplicação por dia é suficiente na maioria dos
casos.
Em lactentes e crianças abaixo de 4 anos, o tratamento não deve prolongar-se
por mais de 3 semanas, especialmente nas zonas cobertas por fraldas

REAÇÕES ADVERSAS
Sintomas locais como prurido, ardor, eritema ou vesiculação podem ocorrer em
casos isolados durante o tratamento com acetato de hidrocortisona.
Quando preparações tópicas contendo corticoide são utilizadas em áreas
extensas do corpo (aproximadamente 10% ou mais) ou por períodos
prolongados (mais de 4 semanas), bem como em caso de curativos oclusivos ou
de regiões naturalmente úmidas e ocluídas, podem ocorrer sintomas locais, tais
como atrofia da pele, telangiectasia, estrias, alterações cutâneas acneiformes
e efeitos sistêmicos do corticoide devido à absorção. Em casos raros, podem
ocorrer foliculite, hipertricose, dermatite perioral e reações alérgicas cutâneas a
qualquer um dos componentes do produto.
Não se podem excluir reações adversas em recém-nascidos cujas mães tenham
sido tratadas em áreas extensas ou por período prolongado durante a gestação
ou amamentação (por exemplo, redução da função adrenocortical, quando

aplicado durante as últimas semanas de gravidez).

PRECAUÇÕES
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O uso de terapia específica adicional é necessário no caso de doenças cutâneas
infeccionadas por bactérias e/ou por fungos.
Em caso de ressecamento excessivo da pele durante o uso do produto, consulte
seu médico.
O acetato de hidrocortisona não é adequado para uso oftálmico. Quando o
produto for aplicado na face deve-se ter cuidado para que não entre em contato
com os olhos.
Em lactentes e crianças abaixo de 4 anos, o tratamento não deve prolongar-se
por mais de 3 semanas, especialmente nas zonas cobertas por fraldas.
A exemplo do que ocorre com os corticosteroides sistêmicos, também é possível
verificar a ocorrência de glaucoma em usuários de corticosteroides tópicos,
por exemplo após administração de doses elevadas ou em áreas extensas por
período prolongado, uso de técnica oclusiva ou aplicação sobre a pele ao redor
dos olhos.

CONTRA-INDICAÇÕES
O acetato de hidrocortisona não deve ser utilizado na presença de processos
tuberculosos ou sifilíticos na área a ser tratada, doenças causadas por vírus
(por exemplo, varicela, herpes zoster), rosácea, dermatite perioral, reações após
aplicação de vacinas na área a ser tratada, hipersensibilidade ao princípio ativo
(acetato de hidrocortisona) ou a qualquer um dos componentes do produto.
Interações Medicamentosas
Não são conhecidas até o momento.
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