MICONAZOL

O miconazol é um derivadoimidazol, inibe a síntese de ergosterol, composto
necessário para a manutenção da integridade da membrana fúngica.
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Alesqueriose; - Candidíase disseminada e mucocutânea crônica; - Coccidioidomicose, medicamento de 2º escolha; - Criptococose, medicamento de 2º escolha; - Paracoccidioidomicose, medicamento de 2o escolha; - Septicemia fúngica;
- Candidíase oral e intestinal.

Uso tópico
Candidíase cutânea; - Paroníquea; - Tinea barbae, capitis, corporis, cruris, pedis;
- Tinea versicolor.
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Uso vaginal
Candidíase vulvovaginal (o tratamento em mulheres grávidas só poderá ser realizado no 2o e 3o trimestres de gravidez.
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DOSE
Uso sistêmico
Adultos:
- Doses usuais para infusão intravenosa, 200 mg a 1,2 g em 3 infusões intravenosas:
Dose/dia

Duração do tratamento (semanas)

Alesqueriose

600mg a 3g

Candidíase

600mg a 1,8g

5 a mais de 20
1 a mais de 20

Coccidioidomicose

1,8 a 3,6g

3 a mais de 20

Criptococose

1,2 a 2,4g

3 a mais de 12

Paracoccicioicomicose 200mg a 1,2g

2 a mais de 16

- Candidíase oral e intestinal: via oral, 125 a 250mg 4 vezes/dia.
(Usa-se 20 mg pela via intratecal de miconazol injetável não-diluido, dose única,
cada 3 a 7 dias como adjuvante no tratamento da meningite fúngica com o
miconazol i.v.)
(Usa-se 200 mg de miconazol injetável diluído; via intravesicular, por instilação
ou irrigação contínua como adjuvante no tratemento de infecções fúngicas da
bexiga. A instilação pode ser feita em 2 ou 3 vezes/dia ou por irrigaçao contínua).
Crianças
- Doses usuais:
Até 1 ano: dose não definida. Doses entre 3 a 50mg/kg/dia (a maioria dos

recém-nascidos foi tratadacom 15 a 30mg/kg/dia), fracionada em 3 ou 4 vezes
jáforam usadas.
Acima de 1 ano: infusão intravenosa, 20 a 40mg/kg/dia. Não ultrapassar de 15
mg/kg em cada dose.
- Candidíase oral e intestinal:
Até 2 anos de idade: via oral, 62,5 mg 2 vezes/dia;
De 2 a 6 anos: via oral, 125 mg 2 vezes/dia;
Acima de 6 anos: via oral, 125 mg 4 vezes/dia;
Dissolver o comprimido na boca no caso de candidíase oral.
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(O miconazol injetável não deve ser misturado com nenhum tipo de medicamento).
Uso tópico
Adultos e crianças:
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- Candidíase cutânea, Tinea barbae, capitis, corporis, crutis, pedis: aplicar na ára
afetada e ao seu redor 2 vezes/dia, manhã e tarde.
- Tinea versicolor: aplicar na área afetada e ao seu redor 1 vez/dia.
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Uso vaginal
Intravaginal, 1 aplicador com creme vaginal 2%/dia ao deitar durante 7 a 14 dias
podendo repetir se necessário ou;
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Intravaginal, 100 mg/dia (óvulo) ao deitar durante 7 dias podendo repetir se
necessário ou;
Intravagianl, 200 ou 400mg/dia (óvulo) ao deitar durante 3 dias podendo repetir
se necessário ou;
Intravaginal, 100 mg/dia (1 tampão) ao deitar durante 5 dias; o tampão vaginal
deve permanecer durante a noite e removê-lo na manhã seguinte.

PRECAUÇÕES
Uso sistêmico
- A administração rápida do miconazol injetável pode causar taquicardia, arritmina, parada respiratória e/ ou anafilaxia. A infusão intravenosa deve ser administrada na velocidade de 200 mg em 2 horas.
- Em meningite fúngica, a infusão intravenosa deve ser reforçada com a administração intratecal a fim de atingir cancentrações eficazes. As injeçòes intratecais
devem ser alternadas entre as regiões lombar, cervical e cisternica cada 3 a 7
dias.
- No tratamento de infecções fúngicas de bexiga, o tratsmento pela via i.v. deve
ser reforçado com a irrigação ou instilação intravesicular a fim de aumentar a
eficácia.
- O risco/benefício deve ser avaliado na gravidez.
Usos tópico e vaginal
- Os tratamentos de candidíase, tínea, cruris e tinea corporis devem durar pelo
menos 2 semanas e o de tinea pedis 1 mês a fim de reduzir a recorrência das
infecçòes.
- Evitar o uso de roupas justas/oclusivas durante o tratamento da candidíase a
fim não facilitar o desenvolvimento do fundo e a liberação de endotoxinas irritantes.
- Suspender o tratamento no caso de irritação/sensibilização.

- O risco/benefício deve ser avaliado na hipersensibilidade ao iconazol.

REAÇÕES ADVERSAS
Uso sistêmico
- Reações mais freqüentes: flebite (rubor, inchaço, dor no local da injeção).
- Reação ocasional: rubor facial epidérmico.
- Risco na gravidez (FDA): categoria C.
Usos tópico e vaginal
- Reações ocasionais/raras: irritação vaginal, coceira ou outra irritação não presente antes da terapia, cólicas ou dores estomacais ou abdominais, irritação ou
coceira no órgão sexual do parceiro, cefaléia.
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- Risco na gravidez (FDA): categoria B (uso vaginal)

CONTRA-INDICAÇÃO
Hipersensibilidade aos antifúngicos azol-derivados de uso sistêmico.
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