IDENTIFIC
CAÇÃO DO MEDICAME
M
ENTO
Daivobet® gel
hidrato de calcippotriol + dipropioonato de betametaasona

APRESENTAÇ
ÇÕES
Gel (50 mcg/g + 0,5 mg/g) em em
mbalagem com um
m frasco com 30 g ou 60 g.

USO TÓPICO
O
USO ADULTO

COMPOSIÇÃO
O
Cada 1 g do gell contém 50 mcg de calcipotriol (eequivalente a 52,,2 mcg de hidrato
o de calcipotriol) e 0,5 mg de betaametasona, (equivalente a 0,643
mg de dipropionnato de betametassona).
Excipientes: pettrolato líquido, ésster estearílico PP
PG-15, óleo de ríccino hidrogenado, butilidroxitolueno (E321), raceallfatocoferol.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SA
AÚDE

1.

ÇÕES
INDICAÇ

Daivobet® gel é indicado para o tratamento tópico da psoríase do couro cabeludo e para o tratamentto tópico da psorííase vulgar leve a moderada no
corpo.

2.

ADOS DE EFIC
CÁCIA
RESULTA

A eficácia de Daaivobet® gel umaa vez ao dia foi in
nvestigada em doois estudos random
mizados, duplo-cegos, de 8 semannas, com mais de 2.900 pacientes
com psoríase noo couro cabeludoo de intensidade pelo
p
menos leve,, de acordo com a Avaliação Glo
obal do Investigaador (AGI) sobre a gravidade da
doença. Os com
mparadores utilizaados foram diprop
pionato de betameetasona no veículo gel, calcipotrio
ol no veículo gel e, em um dos esttudos, o veículo
gel isoladamente, todos utilizadoos uma vez ao diaa. Os resultados ppara o critério dee resposta primárria (ausência de ddoença ou doençaa muito leve, de
acordo com a A
AGI na semana 8)) demonstraram que
q o Daivobet® gel é estatisticam
mente significativ
vamente mais eficcaz do que os comparadores. Os
resultados da rappidez de início de
d ação com base em dados semelhhantes na semanaa 2, também mosstraram que Daivo
vobet® gel foi sig
gnificativamente
mais eficaz estattisticamente do que
q os comparado
ores.¹,²
% pacientess com ausência dee
Daivobett® gel
diprropionato de betaametasona
doença ou ddoença muito levee
(n = 1.1
108)
(n = 1.118))
Seemana 2
53,2%
%
42,87%a
Seemana 8
69,8%
%
62,5%a
a
Estatisticamentte significativameente menos eficazz e que Daivobet®
® gel (P<0,001)

calcipotriol
(n = 558)
17,2%a
40,1%a

veículo do gel
(n = 136)
11,8%a
22,8%a

A eficácia de Daaivobet® gel umaa vez ao dia no co
orpo (exceto courro cabeludo) foi investigada
i
em um
m estudo random
mizado, duplo-ceg
go, de 8 semanas,
com 296 pacienntes com psoríasee vulgar de intensidade leve a mooderada, de acord
do com a AGI. Os
O comparadores utilizados foram
m dipropionato de
betametasona noo veículo gel, calccipotriol no veícu
ulo gel e, o veícullo gel isoladamen
nte, todos utilizad
dos uma vez ao di
dia. O critério de resposta
r
primáriaa
foi o controle daa doença, de acorrdo com a AGI, na
n semana 4 e na semana 8. O controle da doença foi
f definido comoo ‘ausência de doeença’ ou ‘doençaa
mínima’ para oss pacientes iniciallmente com doen
nça moderada ou ‘ausência de doeença’ para os paciientes inicialmennte com doença leeve. O critério de
resposta secunddária foi a porcenntagem de alteração no Índice da Área e Gravidad
de da Psoríase (PA
ASI) na semana 4 ou na semana 8 em relação ao
inicial.
% pacientess com controle daa doença
Semana 4

Daivobet® gel
(n = 126)
20,6%

dipropionatto de betametason
na
(n
( = 68)
10,3%1

calcipottriol
(n = 677)
4,5%
%1

veícu
ulo gel
(n = 35)
2,9%
%1

a

Semana 8
19,1%1
31,7%
Estatisticamentte significativameente menos eficazz e que Daivobet®
® gel (P<0,05)

dipropionatto de betametason
Daivobet® gel
na
(n = 126)
(n
( = 68)
Semana 4
50,2 (32,7)
40,8 (33,3)a
Semana 8
58,8 (32,4)
51,8 (35,0)
a
Estatisticamentte significativameente menos eficazz e que Daivobet®
® gel (P<0,05)
% média dee redução no PAS
SI (DP)

13,4%
%1

calcipottriol
(n = 677)
32,1 (233,6)a
40,8 (31 ,9)a

0,0%
%1

veícu
ulo gel
(n = 35)
17,0 (31,8
8)a
11,1 (29,5
5)a

Outro estudo ranndomizado, cego para o investigad
dor, que incluiu 3312 pacientes com
m psoríase no cou
uro cabeludo de inntensidade pelo menos
m
moderada
de acordo com a AGI, investigouu a utilização de Daivobet®
D
gel um
ma vez ao dia com
mparado com calcipotriol solução capilar duas vezes ao dia por até
8 semanas. Os rresultados do crittério de resposta primária
p
(ausênciia de doença ou doença muito lev
ve de acordo com
m a AGI na seman
na 8) mostraram
que Daivobet® gel foi estatisticaamente e significaativamente mais eeficaz do que calccipotriol solução capilar.³
% pacientes ccom ausência da doença ou
Daivobet®
D
gel
calcipotrio
ol solução capilarr
(n = 207)
dooença muito leve
(n
n = 105)
1
Semana 8
68,6%
31,4%
3
a
Estatisticamentte significativameente menos eficazz e que Daivobet®
® gel (P<0,001)
Um estudo de loongo prazo, duploo- cego, com 873
3 pacientes com ppsoríase no couro
o cabeludo, de inttensidade pelo m
menos moderada (de
( acordo com a
AGI), investigouu o uso de Daivoobet® gel comparrado com calcipootriol no veículo do gel. Ambos os tratamentos forram aplicados um
ma vez ao dia, dee
forma intermiteente, conforme a necessidade, por
p até 52 semaanas. Eventos ad
dversos, possivelmente relacionaados com o uso
o prolongado dee
corticosteroides no couro cabeluddo, foram identifi
ficados por um paainel independentte e cego de derm
matologistas. Não foram encontradas diferenças nass
dversos entre os ggrupos de tratam
mento (2,6% no grrupo do grupo doo Daivobet® gel e 3,0% no grupoo
porcentagens dee pacientes que tiiveram eventos ad
do calcipotriol; P
P=0,73). Não forram relatados caso
os de atrofia da ccutânea.4

1. Clinical Studyy Report MBL 04405 INT, Maio de
d 2006. Calcipottriol plus betametthasone dipropion
nate gel compared
ed to bethamethassone dipropionatee
in the gel vehiclle, calcipotriol in the gel vehicle an
nd the gel vehiclee alone in scalp pssoriasis.
2. Clinical Studdy Report MBL 0406
0
INT, maio de
d 2006. Calcipottriol plus betameethasone dipropio
onate gel compareed to betamethassone dipropionatee
in the gel vehiclle and calcipotriol in the gel vehiclle in scalp psoriassis.
3. Clinical Studdy Report MBL 0503
0
INT, janeiro
o de 2007. Calcippotriol plus betam
methasone diprop
pionate gel comppared to Daivoneex/Dovonex scalpp
solution in patieents with scalp psooriasis.
4. Luger TA, Caambazard F, Larssen FG et al. A study
s
of the safetty and efficacy of calcipotriol and
d betamethasone dipropionate scalp formulation inn
the long-term m
management of scaalp psoriasis. Derrmatology 2008; 2217:321-328.

3.

CARACT
TERÍSTICAS FA
ARMACOLÓGIICAS

Propriedades F
Farmacodinâmiccas
O calcipotriol é um análogo da vitamina
v
D. Dados in vitro sugerem
m que o calcipotriol induz a diferenciação e suprim
me a proliferação dos
d
queratinócitos. E
Este efeito é conssiderado a base do
o seu efeito sobree a psoríase.
Tal como os outtros corticosteroiddes tópicos, o dip
propionato de beta
tametasona tem propriedades antiin
nflamatórias, antitipruriginosas, vasoconstritoras e
imunossupressoras sem, no entannto curar a patolo
ogia subjacente. A
Através da oclusãão o efeito pode ser
s acentuado devvido à penetração
o aumentada do
extrato córneo, o que também auumenta a incidênccia de eventos adv
dversos. O mecanismo da atividade
e antiinflamatóriaa dos esteroides tópicos
t
não está
esclarecido.
H foi determinad
da medindo-se oss níveis de cortiso
ol em pacientes com
c
psoríase exttensa no couro cabeludo e corpo,,
A resposta suprrarrenal ao ACTH
usando uma com
mbinação de Daivvobet® gel e Daiivobet® pomada,, na quantidade de
d até 106g por se
emana. Foi obserrvada uma diminu
uição nos limitess
da resposta do ccortisol 30 minuttos após o ACTH
H, em 5 de 32 paccientes (15,6%) após
a
4 semanas de
d tratamento e em 2 de 11 pacien
ntes (18,2%) quee
continuaram o ttratamento até 8 semanas. Em tod
dos os casos os nníveis de cortisoll estavam normaiis 60 minutos appós a resposta ao ACTH. Não foii
observada evidêência de alteraçõees no metabolismo
o do cálcio nestess pacientes. Portaanto, com relação
o à supressão do eeixo hipotálamo-p
pituitária-adrenall
(HPA), este estuudo mostra algum
ma evidência de qu
ue doses muito alltas de Daivobet®
® gel e pomada podem
p
ter um efeiito fraco no eixo HPA.
Com base nos esstudos clínicos, a maioria dos pacientes apresenta rresultados eviden
ntes depois de dua
as semanas, mesm
mo que a psoríasee ainda esteja
presente.

Propriedades F
Farmacocinéticas
A exposição sisstêmica ao calcippotriol e ao dipro
opionato de betam
metasona do Daivobet® gel aplic
cado topicamentee é comparável à do Daivobet®
pomada em rattos e porquinhoss-da-índia. Estudos clínicos com pomada radiom
marcada indicam que a absorção sistêmica do caalcipotriol e da
betametasona a partir de Daivobeet® pomada é infferior a 1% da doose (2,5 g) quando
o aplicada na pele
e normal (625 cm
m2) por 12 horas. A aplicação em
a
a absorçção de corticosterroides tópicos. A absorção pela peele ferida é de aprroximadamente
placas de psoríaase com curativoss oclusivos pode aumentar
24%.
omo o dipropionnato de betametassona são rápida e extensivamentee metabolizados.. A ligação às
Após absorção sistêmica, tanto o calcipotriol co
proteínas plasm
máticas é de 64%.. A meia-vida dee eliminação plassmática após apliicação intravenossa é de 5 a 6 horras. Devido à forrmação de um
depósito na pelee, a eliminação appós aplicação tópiica é da ordem dee dias. A betamettasona é metaboliizada especialmennte no fígado, maas também nos
rins a ésteres gllicuronida e sulffato. A principal via de excreção do calcipotriol é através das fez
zes (ratos e minii-porcos) e do diipropionato de
betametasona é através da urina (ratos
(
e camundo
ongos). Em ratos, estudos de distriibuição tecidual com
c calcipotriol e dipropionato dee betametasona
radiomarcados, mostraram que reespectivamente, rins
r e fígados aprresentaram os níveis mais altos de radioatividade.
d betametasona ficaram
f
abaixo doo limite inferior de
d quantificação em
e todas as amost
stras sanguíneas de
d 34 pacientes
O calcipotriol e o dipropionato de
tratados por 4 oou 8 semanas coom Daivobet® gel
g e Daivobet® pomada para pssoríase extensa no
n corpo e couroo cabeludo. Um metabólito de
calcipotriol e um
m de dipropionatoo de betametasonaa foram quantificcáveis em alguns pacientes.
Dados de Segurrança Pré-clínicaa
Estudos com coorticosteroides em
m animais mostraaram toxicidade na reprodução (ffenda do palato, má formações ddo esqueleto). Em
m estudos de
toxicidade na reeprodução, com a administração oral
o de corticosteeroides a ratos, foi
f detectada gesttação prolongadaa e trabalho de parto difícil e
prolongado. Aléém disso, foram observadas;
o
reduçção na sobrevivênncia da prole, redu
ução no peso corp
poral e no ganho de peso corporall. Não houve
prejuízo da fertilidade. A relevânncia para seres hu
umanos é desconhhecida.
mundongos não reevelou risco espec
cial para humanoss.
Um estudo de caarcinogenicidade dérmica com callcipotriol em cam
Estudos de fotoccarcinogenicidade em camundong
gos sugerem que o calcipotriol pod
de potencializar o efeito da radiaçãão UV de induzirr tumores
cutâneos.
Não foram realizzados estudos de fotocarcinogeniccidade com o diprropionato de betaametasona.

4.

CONTRA
AINDICAÇÕES

Hipersensibilidaade ás substânciass ativas ou a quallquer um dos exciipientes do produ
uto.
Daivobet® gel é contraindicado em
e pacientes com
m psoríase eritroddérmica, exfoliativ
va ou pustulosa.
Devido ao calcippotriol, Daivobett® gel é contraind
dicado em pacienntes com distúrbio
os do metabolismo do cálcio.
Devido à presennça do corticosterroide, Daivobet®
® gel é contraindiicado nas seguinttes condições: lessões cutâneas de origem viral (como herpes ou
varicela), infecçções cutâneas fúnngicas ou bacterianas, infecções paarasitárias, manifeestações cutâneass relacionadas à tuuberculose, derm
matite perioral,
pele atrófica, esttrias atróficas, fraagilidade das veiaas da pele, ictiosee, acne vulgar, acn
ne rosácea, rosácea, úlceras e feriddas.

5.

ADVERT
TÊNCIAS E PRE
ECAUÇÕES

Efeitos no Sisteema endócrino
Daivobet® gelA
As reações adverrsas relacionadass com o tratamennto corticosteroid
de sistêmico, tais como supressãão adrenocorticall ou impacto no
controle metabóólico do diabetes mellitus,
m
também
m podem ocorrer ddurante o tratameento tópico devido
o à absorção sistêêmica. Deve-se evitar a aplicação
com bandagens oclusivas e/ou em
e áreas extensass de pele danificaada, membranas, mucosas e dobra
as da pele, uma vvez que isto aum
menta a absorção
sistêmica de corrticosteroides (verr item 9.Reações Adversas).
Em um estudo eem pacientes com
m psoríase extensaa no couro cabeluudo e no corpo, ussando uma combinação de altas dooses de Daivobett® gel (aplicação
no couro cabeluudo) e altas doses de Daivobet® pomada (aplicaçãoo corporal), 5 de 32 pacientes apre
esentaram uma diiminuição nos lim
mites da resposta
do cortisol ao hhormônio adrenoocorticotrópico (A
ACTH) após 4 ssemanas de tratam
mento (ver item 3.Característicass Farmacológicass - Propriedades
Farmacodinâmiccas).
Efeitos no Metaabolismo do cálccio
Devido ao calcippotriol, pode ocoorrer hipercalcemiia se a dose máxiima semanal (100
0g) for excedida. Contudo, o cálcioo sérico se normaaliza rapidamentee
com a interrupção do tratamentoo. O risco de hipeercalcemia é míniimo quando as reecomendações quanto à utilização do calcipotriol são
s seguidas. (verr
item 8.Posologiaa e Modo de Usarr).

Local da aplicaação
Daivobet® gel ccontém um esterooide potente e, portanto, deve-se evvitar o tratamento
o concomitante co
om outros esteroiides na mesma árrea do corpo.
A pele do rosto e dos genitais é muito sensível aos
a corticosteroiddes. Daivobet® gel
g não deve ser utilizado
u
nestas ááreas. O paciente deve ser instruíddo
sobre o correto uso do produto de forma a evitarr a aplicação ou transferência aciidental para o rossto, boca e olhoss. Deve-se lavar as mãos após cadda
aplicação para eevitar a transferênncia acidental paraa estas áreas.
Infecções concoomitantes da pelle
Se as lesões foorem secundariam
mente infectadas,, devem ser trataadas com tratam
mento antibiótico. Contudo, se a infecção piorar, o tratamento coom
corticosteroides deve ser interrom
mpido.
Descontinuaçãoo do tratamento
Quando a psoríaase é tratada com corticosteroides tópicos pode exisstir o risco de pso
oríase pustulosa generalizada
g
ou dde efeito rebote qu
uando o tratamennto
é interrompido. Assim, o pacientte deve continuar sob supervisão m
médica no período
o pós-tratamento.
Tratamento de longo prazo
oides existe um risco aumentado
o de reações adversas locais e ssistêmicas. O traatamento deve ser
s
No tratamento de longo prazo com corticostero
m caso de reaçõess adversas relacionadas com o uso prolongado de co
orticosteroides (v
ver item 9.Reaçõees Adversas).
interrompido em
Usos não avaliaados
Não há experiênncia com o uso dee Daivobet® gel na
n psoríase gutataa.
Tratamento con
ncomitante e exp
posição ao UV
Daivobet® pom
mada para lesões psoriásicas
p
corporrais foi utilizado concomitantemen
nte ao Daivobet®
® gel para lesões psoriásicas do co
ouro cabeludo, mas
m
não há experiênncia de uso concomitante de Daivo
obet® com outross produtos antipsoriásicos aplicados no mesmo loccal de tratamento,, administrados por
p
via sistêmica ouu com fototerapia..
Durante o tratam
mento com Daivobet® gel os méédicos devem reccomendar aos paccientes que limitem ou evitem exxposição excessiv
va à luz natural ou
o
artificial. O calcipotriol tópico somente deve seer utilizado com radiação UV se o médico e o paciente
p
considerrarem que os ben
nefícios potenciaais
superam os posssíveis riscos (ver item 3.Caracteríssticas Farmacológgicas – Dados de Segurança Pré-cllínica).
Gravidez
dicamento não deeve ser utilizadoo por mulheres grávidas sem orie
entação médica oou do cirurgião--dentista.
Categoria de riisco C. Este med
Não existem daados adequados sobre a utilizaçãão de Daivobet®
® gel em mulheres grávidas. Estudos realizadoss em animais com glicocorticoiddes
demonstraram ttoxicidade reproddutiva (ver item
m 3.Característicaas Farmacológicaas – Dados de Segurança
S
Pré-cllínica), mas umaa série de estudos
epidemiológicoss não revelaram anomalias
a
congên
nitas entre os nasscidos de mulherees tratadas com corticosteroides duurante a gravidezz. O risco potenciial
para seres humaanos é desconheccido. Assim, duraante a gravidez, Daivobet® gel somente deve ser usado quando oos benefícios poteenciais superam os
possíveis riscos..
Lactação
i
com o uso de doses teerapêuticas. Não
A betametasonaa é excretada no leeite materno, mass o risco de uma rreação adversa naa criança parece improvável
existem dados sobre a excreção do
d calcipotriol no
o leite materno.
q
se prescreever Daivobet® ggel a mulheres qu
ue estão amamentando.
Devem ser tomaadas precauções quando
Quando Daivobet® gel for indicaado para aplicaçãão no corpo, a pacciente deve ser in
nstruída a não utillizar o produto naas mamas quando
o estiver
amamentando.
Fertilidade
Estudos em ratoos com doses orais de calcipotriol ou
o dipropionato dde betametasona não demonstraram
m prejuízo na ferrtilidade de homens ou mulheres.
Efeitos sobre a capacidade de dirigir
d
e operar máquinas
m
d dirigir e operaar máquinas.
Daivobet® gel nnão tem influênciia na capacidade de
Populações esp
peciais
A segurança e eficácia de Daivobbet® gel em pacieentes com insuficciência renal ou doenças
d
hepáticass graves não foram
m avaliadas.
nças e adolescenttes com menos dee 18 anos não foram estabelecidass. Não há dados disponíveis.
d
A segurança e eficácia de Daivobbet® gel em crian
obet® gel possa c ausar doping.
Até o momento não há informaçõões de que Daivo

6.

INTERAÇ
ÇÕES MEDICA
AMENTOSAS

Não foram realizzados estudos de interação medicaamentosa, assim, Daivobet® gel não
n dever ser misturado com outroos medicamentos.
Não são conheciidas interações deeste medicamento
o com exames labboratoriais e não laboratoriais, nem
m com alimentos..

7.

CUIDADO
OS DE ARMAZ
ZENAMENTO DO
D MEDICAME
ENTO

Armazenar em ttemperatura ambiiente (entre 15 e 30ºC).
3
Não refriggerar. O frasco deeve ser mantido dentro da embalaggem para protegerr o produto da
luz.
Este medicamennto possui prazo de
d validade de 24
4 meses a partir daa data de fabricaçção.
Número de lotee e datas de fabrricação e validad
de: vide embalaggem.
Não use medicaamento com o prrazo de validadee vencido. Guard
de-o em sua emb
balagem originall.
Após aberto, váálido por 3 mesees.
Daivobet® gel é um gel quase lím
mpido, incolor a ligeiramente
l
esbrranquiçado.
Antes de usar, oobserve o aspectto do medicamen
nto.
Todo medicamento deve ser maantido fora do alcance das crian
nças.

8.

OGIA E MODO DE
D USAR
POSOLO

Daivobet® gel ddeve ser aplicado na área afetada uma
u vez ao dia. O período recomeendado de tratame
ento é de 4 semannas para o tratam
mento do couro
cabeludo e de 8 semanas para o tratamento
t
em ou
utras áreas do corppo.
mento, deve-se fazzê-lo após avaliaç
ção médica e sobb supervisão médiica regular.
Após este períoddo, se for necessáário continuar ou reiniciar o tratam
Ao usar produtoos que contenham
m calcipotriol, a dose máxima diáriia não deve exced
der 15g e a área trratada não deve eexceder 30% da superfície
s
corporal (ver iteem 5.Advertênciaas e Precauções).
Uso no couro caabeludo
Todas as áreas aafetadas do couroo cabeludo podem
m ser tratadas com
m Daivobet® gel. Geralmente uma
a quantidade entree 1 e 4 g por dia é suficiente para
o tratamento do couro cabeludo (4
( g é equivalentee a uma colher dee chá).
Modo de usar
d uso e deve ser aplicado na área afetada. Daivobeet® gel não deve ser aplicado diret
etamente no rosto ou nos olhos. Ass
O frasco deve seer agitado antes do
mãos devem serr lavadas após o uso
u do produto. Para
P alcançar meelhor resultado nãão se recomenda tomar banho ou llavar o cabelo (n
no caso de uso noo
couro cabeludo)) imediatamente após
a
a aplicação, deixando o produuto permanecer na
n pele durante a noite
n
ou durante o dia.

9.

REAÇÕE
ES ADVERSAS

A estimativa de frequência de reaações adversas é baseada em uma análise agrupadaa de dados obtido
os de estudos clíni
nicos, incluindo esstudos de
segurança pós-ccomercialização e relatos espontân
neos.
A reação adverssa mais frequentem
mente reportada durante
d
o tratameento é o prurido.
As reações adveersas mencionadaas a seguir, estão listadas
l
no MedD
DRA SOC e estão
o dispostas individualmente, em orrdem decrescentee de frequência.
Em cada grupo dde frequência, as reações estão listadas em ordem ddecrescente de grravidade.
Muito

comuum

(≥1/10)

Comum (≥1/1000 a <1/10)
Incomum (≥1/1..000 a <1/100)
Rara (≥1/10,0000 a <1/1,000)
Muito rara (<1/110,000)

Infecções
Incomum

Infeção

≥1/1,000 a <1/1100

Foliculitee

da

pele*

Alterações do sistema imunológico
Rara

Hipersennsibilidade

≥1/10,000 a <1/1,000
Alteraçõess oftaalmológicas
Incommum

Irritação nos olhos

≥1/1,000 to <1/1100
Alterações da peele e tecidos subccutâneos
Comum

Prurido

≥1/100 to < 1/10
Incomum

Exacerbaação da psoríase

≥1/1,000 to <1/1100

Dermatitte
Eritema
Rash**
Acne
Sensaçãoo de queimadura da pele
Irritação da pele
Pele secaa

Rara

Estrias

≥1/10,000 to <1/1,000

Exfoliaçãão da pele

na

pele

Alterações no loocal da aplicação
Incomum

Dor no loocal da aplicação***

≥1/1,000 a 1/1000
Rara

Efeito rebbote

≥1/10,000 a <1/1,000

*Infecções de peele foram reportaadas, incluindo infecções bacteriannas, fúngicas e virrais.
** Vários tipos de rash foram repportados, incluind
do rash eritematooso e pustular.
***Sensação dee queimadura no local
l
da aplicação
o está inclusa em dor no local da aplicação.
a
As seguintes reaações adversas sãão consideradas reelacionadas à classse farmacológicaa do calcipotriol ou
o da betametasoona, respectivameente:
Calcipotriol
As reações adveersas relatadas inccluem reação no local
l
da aplicaçãoo, prurido, irritação da pele, sensação de queimaduura e picada, pele seca, eritema,
rash, dermatite, eczema, agravam
mento da psoríasse, reações de fottossensibilidade e reações de hipe
ersensibilidade, in
incluindo casos muito
m
raros de
angioedema e eedema facial. Efeeitos sistêmicos após
a
a utilizaçãoo tópica podem aparecer,
a
embora
a muito raramentte, causando hipeercalcemia ou
hipercalciúria (vver item 5.Adverttências e Precauções).
Betametasona ((sob a forma de dipropionato)
Podem ocorrer rreações locais apóós o uso tópico esspecialmente dura
rante uso prolongaado, incluindo atrrofia da pele, telaangiectasia, estriaas, foliculite,
hipertricose, derrmatite perioral, dermatite
d
periorall, dermatite alérggica de contato, deespigmentação e mília colóide. Noo tratamento da psoríase
p
com
costicosteroidess tópicos, pode haaver o risco de pso
oríase pustulosa ggeneralizada.
s graves. Podem
m ocorrer, especialmente após
Reações sistêmiicas devido ao usso tópico de cortiicosteroides são rraras em adultos, porém podem ser
tratamento proloongado, supressão da glândula sup
prarrenal, cataratta, infecções, imp
pacto no controle metabólico do ddiabetes mellitus e aumento da
pressão intraocuular. Reações sistêêmicas ocorrem com
c
mais frequênncia quando o pro
oduto é aplicado com
c oclusão (pláástico, dobras da pele),
p
quando
aplicado em graandes áreas ou durrante o uso prolon
ngado (ver item 55. Advertências e Precauções).

Reações adverssas relacionadas a excipientes
Daivobet® gel ccontém butilidroxxitolueno (E321) que pode causar reações de irritaçção local (como dermatite
d
de contaato) ou irritação dos
d olhos e
mucosas.
Atenção: este produto é um medicamento que
q possui novva forma farma
acêutica no país e, embora ass pesquisas tenh
ham indicado
eficácia e segu
urança aceitáveeis, mesmo quee indicado e utiilizado corretamente, podem ocorrer eventoos adversos imp
previsíveis ou
desconhecidos. Nesse caso, notifique
n
os ev
ventos adversoss pelo Sistema de Notificaçõe
es em Vigilânccia Sanitária – NOTIVISA,
disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/nottivisa/index.htm
m, ou para a Vig
gilância Sanitária Estadual ou M
Municipal.

10. SUPERDO
OSE
O uso de uma doose superior à reccomendada pode provocar elevaçãão do cálcio sérico
o, que regride quando o tratamento
to é interrompido.
O uso prolongaddo excessivo de corticosteroides
c
tó
ópicos pode supriimir as funções das
d glândulas, sup
prarrenal e pituitáária, resultando em
m insuficiência
adrenal secundáária que geralmennte é reversível. Nestes
N
casos é inddicado o tratamento sintomático.
Em caso de toxiicidade crônica o tratamento com corticosteroides
c
ddeve ser interrom
mpido de forma gradual.
Foi relatado quee devido ao uso inncorreto do produ
uto, um paciente ccom psoríase erittrodérmica extenssa tratado com 2440 g de Daivobet®
® pomada por
semana (corresppondente a uma dose
d
diária de 34 g), por 5 meses,, desenvolveu sín
ndrome de Cushin
ng e psoríase pusstulosa após pararr o tratamento
abruptamente.
01, se você preciisar de mais orieentações.
Em caso de intooxicação ligue paara 0800 722 600

DIZERES LEG
GAIS
MS: 1.8569.00004
Farm. Resp.: Patricia Racy Diass CRF-SP 31.855
Fabricado por::
LEO Laboratoriies Limited,
Dublin, Irlanda
Registrado porr:
LEO Pharma Lttda.
Av. Eng. Luis C
C. Berrini, 1645, Cj.
C 71
CEP 04.571-0111 São Paulo-SP
CNPJ 11.424.4777/0001-10
Importado e coomercializado poor:
LEO Pharma Lttda.
Av. Portugal, 11100 - Rua 5 A 14
CEP 06696-0600 - Itapevi - SP
CNPJ 11.424.4777/0002-00
Serviço de Aten
ndimento ao Con
nsumidor: 0800 779 7799
VENDA SOB P
PRESCRIÇÃO MÉDICA
M
Esta bula foi ap
provada pela AN
NVISA em 21/03/2017
® = marca regiistrada de LEO Pharma
P
A/S

VPS02_gel
V

