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DEXAMETASONA, creme

INDICAÇÕES

Os corticosteróides tópicos, incluindo a dexametasona, são usados em

um grande número de doenças dermatológicas, como:

• Eficácia comprovada: alívio das

manifestações inflamatórias

e pruriginosas de dermato-

ses corticosteróide-respon-

sivas, como dermatite de contato,

dermatite atópica, eczema numu-

lar, eczema de estase, eczema

asteatótico, líquen plano, líquen

simples crônico, reações às

picadas de insetos e artrópodes,

queimaduras localizadas de

primeiro e segundo graus e

queimaduras solares.

• Tratamento auxiliar ou alter-

nativo: psoríase, dermatite se-

borréica, exantema de fralda

grave, desidroses, prurigo no-

dular, lúpus eritematoso discóide

crônico, alopecia areata, infiltra-

ção linfocítica da pele, micose

fungóide e pênfigo familiar

benigno de Hailey-Hailey.

• Possivelmente eficazes nas

seguintes condições: pênfigo

bolhoso, mastocitose cutânea,

líquen escleroso e atrófico, vitiligo.

• Os corticosteróides tópicos

melhoram os sintomas inflama-

tórios associados com infecções

por dermatófitos e leveduras e

podem ser usados concomitan-

temente com agentes antifúngi-

cos em tratamentos iniciais. O

uso de corticosteróides tópicos,

em associação com antibióti-

cos, em dermatoses infeccio-

sas secundárias, permanece

controverso.

Preparações de dexametasona melhoram temporariamente o prurido
associado com irritações menores da pele, inflamações e exantemas devidos
a eczema, picadas de insetos, reações provocadas por plantas, sabões,
detergentes, cosméticos, jóias, dermatite seborréica, psoríase e prurido
externo genital e anal.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Hipersensibilidade a qualquer dos componentes

• Monoterapia em infecções bacterianas primárias da pele, como impetigo,
celulite, queilite angular, erisipela, acne
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Nome Genérico: acetato de dexametasona (anidra)
Classe Química: glicocorticóide sintético
Classe Terapêutica: hormônio corticosteróide
Forma Farmacêutica e Apresentação: Dexametasona 0,1%, em bisnaga
com 10 g de creme
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POSOLOGIA

• Aplicar uma camada fina nas áreas afetadas, 2 a 4 vezes ao dia,
massageando gentilmente.

• Aplicações em oclusão podem ser feitas para dermatoses graves ou
resistentes.

PRECAUÇÕES

• As preparações tópicas não devem ser usadas em crianças menores de 2
anos, sem supervisão médica.

• Avaliação periódica dos pacientes em uso prolongado, para verificação de
supressão do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal, utilizando-se testes para
dosagem de cortisol pela manhã, cortisol livre urinário e estimulação de ACTH.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Os corticosteróides são teratogênicos em animais de laboratório. Estudos
não são conclusivos em seres humanos. Quando indispensáveis, não devem
ser usados por tempo prolongado, ou em áreas extensas durante a gravidez.
Excreção no leite materno pouco provável com o uso tópico.

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O USO DE CORTICOSTERÓIDES TÓPICOS

— Os corticosteróides tópicos têm um efeito de depósito: com o uso contínuo,
uma ou duas aplicações por dia podem ser tão eficazes quanto 3 ou mais
aplicações. Muitos especialistas recomendam a aplicação em 2 vezes ao dia
até que se consiga uma resposta clínica e então manter apenas uma freqüência
de aplicações necessárias para controle da condição a ser tratada.

— Tratamentos de curto prazo, ou intermitentes, usando-se um agente de
alta potência (por exemplo, aplicações em dias alternados, 3 a 4 dias
consecutivos por semana, ou 1 vez por semana) podem ser mais eficazes  e
causar menos efeitos adversos do que os regimes contínuos com uso de
produtos de menor potência.

— Os tratamentos não devem ser suspensos abruptamente. Depois de um
longo tempo de uso, ou do emprego de um agente de alta potência, recomenda-
se, para prevenir um efeito rebote, a mudança para um agente menos potente,
ou alternar o uso tópico do corticosteróide e produtos emolientes.

— Agentes de baixa potência devem ser usados em crianças, em grandes
áreas, em locais especialmente sujeitos a efeitos adversos dos corticóides,
como a face, escroto, axila, locais de flexão e dobras da pele.

— Agentes de alta potência devem ser reservados para áreas e condições
resistentes ao tratamento com agentes de potência menor; os agentes de
alta potência devem ser alternados com outros de menor potência.

— Tratamentos com corticosteróides tópicos de potência muito alta não devem
exceder 2 semanas consecutivas e a dose total não deve exceder 50 g por
semana, pelo risco de supressão do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA).

— Acompanhamento clínico e testes laboratoriais apropriados devem ser
realizados quando se usam corticosteróides tópicos por longos períodos ou
em grandes áreas do corpo.
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— Aplicações oclusivas aumentam a penetração do corticosteróide na pele
em, aproximadamente, 10 vezes. Os curativos oclusivos podem ser
benéficos em casos resistentes, mas também podem provocar retenção de
suor e aumento de infecções por fungos e bactérias. Além disso, a absorção
aumentada do corticosteróide pode provocar efeitos colaterais sistêmicos.

— Os curativos oclusivos não devem ser feitos com agentes de alta potência,
ou durar mais de 12 horas por dia.

— A quantidade de corticosteróide absorvida através da pele depende de
propriedades intrínsecas da droga, do veículo utilizado, da duração da
aplicação, do tamanho da área aplicada e das condições locais da pele.

— De um modo geral, a absorção é aumentada por aumento da temperatura
da pele, hidratação, aplicação em tecido inflamado, em áreas de atrito (pál-
pebras, virilha, axila) e  em áreas onde o estrato córneo é fino (face, escroto).
As regiões palmar, plantar e superfícies com crosta são menos permeáveis.

— Crianças têm uma superfície corporal maior em relação ao peso, razão
que decresce com a idade. Por isso, proporcionalmente, maior medicação
aplicada será absorvida sistemicamente nesse grupo, com maior risco de
efeitos sistêmicos.

— Após a absorção tópica, os corticosteróides entram na circulação sis-
têmica e são metabolizados e excretados através das mesmas vias descritas
para os corticosteróides administrados por via oral ou injetável.

Cremes devem ser usados em lesões úmidas, ou em áreas intertriginosas,
ou de atrito, onde os efeitos oclusivos das pomadas podem causar maceração
e foliculite. Os cremes são preferidos pelos pacientes por razões estéticas,
embora possam provocar mais ressecamento do que as pomadas.

Gel, aerossol, loção e solução são úteis em áreas pilificadas. Pomadas são
mais oclusivas, isto é, encobrem mais as lesões e são preferíveis para
lesões escamosas secas.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                  Menos freqüentes              Raros ou muito raros

• dermatite devida ao uso tópico, foliculite, furunculose, hiperestesia,
prurido, púrpura, pioderma, atrofia da pele, infecção da pele,
teleangiectasia, exantema, erupções acneiformes, hipertricose,
hipopigmentação, ressecamento ou irritação da pele, vermelhidão, estrias

• Efeitos locais:
Os corticosteróides tópicos podem causar efeitos dermatológicos adversos,
especialmente nas dobras da pele e área da face. Estes efeitos são mais
graves com os corticosteróides fluoretados e com uso de curativos oclusivos.
Atrofia da epiderme, do tecido subcutâneo e do colágeno e fragilidade dos
vasos cutâneos são geralmente as alterações locais. Melhoram com a
suspensão da droga, mas podem persistir por períodos prolongados.

• Efeitos sistêmicos:
Em geral, as aplicações tópicas de corticosteróides na pele não provocam
absorção sistêmica de importância. Entretanto, efeitos adversos sistêmicos
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podem ocorrer quando as drogas são usadas em grandes áreas do corpo,
por períodos de tempo prolongado, com curativos oclusivos, em recém-
nascidos ou crianças pequenas, ou quando agentes potentes são usados.
Supressão reversível do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal, manifestações
da síndrome de Cushing, hipoglicemia e glicosúria podem ocorrer em alguns
pacientes recebendo corticosteróides tópicos. A recuperação da função
do eixo HPA geralmente ocorre logo e completamente após a suspensão do
tratamento.
Em alguns pacientes, sinais e sintomas da supressão de esteróide tópico
pode ocorrer, necessitando suplementação sistêmica de corticosteróide.

A aplicação prolongada em volta dos olhos pode provocar catarata ou glaucoma.

SUPERDOSAGEM

A absorção da aplicação tópica pode provocar efeitos adversos sistêmicos.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Os corticosteróides tópicos são derivados adrenocorticosteróides,
incorporados em um veículo apropriado para aplicação na pele ou membranas
mucosas externas. Modificações da estrutura essencial de 4 anéis são
feitas para aumentar a solubilidade em lípides e a potência e para reduzir
os efeitos mineralocorticóides.

• Mecanismo de ação:
O efeito terapêutico primário dos corticosteróides tópicos é devido à sua
atividade antiinflamatória, que é não-específica, isto é, age contra muitas
causas de inflamação, incluindo mecânicas, químicas, microbiológicas e
imunológicas.
Os corticosteróides aplicados topicamente difundem-se através da
membrana celular para interagir com receptores citoplásmicos localizados
tanto em células da derme como da intraderme. Os efeitos intracelulares
são os mesmos da administração sistêmica.
No nível celular os corticosteróides reduzem a formação, liberação e a
atividade dos mediadores endógenos da inflamação, como as prostaglandinas,
cininas, histamina, enzimas lipossômicas e sistema complemento.
Quando os corticosteróides são aplicados na pele inflamada, inibem a
migração dos macrófagos e leucócitos para a área, revertendo a dilatação
vascular e a permeabilidade, com redução do edema, eritema e prurido.
Suprimindo a síntese de DNA, os corticosteróides aplicados topicamente
têm efeito antimitótico nas células da epiderme. Esta propriedade é útil em
doenças proliferativas, como a psoríase.

• Farmacocinética:
A quantidade de corticosteróide absorvida através da pele depende de
propriedades intrínsecas da droga, do veículo utilizado, da duração da
aplicação, do tamanho da área aplicada e das condições locais da pele.
A dexametasona, quando administrada por via sistêmica, tem duração de
ação maior que a hidrocortisona, com meia-vida de 36 a 54 horas.
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