IDENTIFICAÇ
ÇÃO DO MEDIC
CAMENTO
Daivobet® pom
madadermatológgica
hidrato de calcippotriol + dipropioonato de betametaasona

APRESENTAÇ
ÇÕES
Pomada dermatoológica (50 mcg/gg + 0,5 mg/g) em
m embalagem com
m uma bisnaga de alumínio com 30
0 g ou 60 g.

USO TÓPICO
O
USO ADULTO

COMPOSIÇÃO
O
Cada 1 g da pom
mada contém 50 mcg
m de calcipotriol (equivalente a 52,2 mcg de hid
drato de calcipotriol) e 0,5 mg de bbetametasona (equ
uivalente a 0,643
mg de dipropionnato de betametassona).
Excipientes: pettrolato líquido, éter estearílico PPG
G-11, petrolato brranco, racealfatoccoferol.

INFORMAÇÕ
ÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SA
AÚDE

1.

ÇÕES
INDICAÇ

Daivobet®
D
pomadda é indicado para o tratamento tópico da psoríase vvulgar.

2.

RESULTA
ADOS DE EFIC
CÁCIA

Um estudo inteernacional, multiccêntrico, prospecctivo, randomizaddo, duplo-cego, controlado
c
com ativo
a
e veículo, de 4 braços, de grupos paraleloss,
comparou a efiicácia clínica de Daivobet® pom
mada com cada um
m dos ativos iso
olados no veículo
o pomada e com o veículo pomaada isolado, todoss
usados uma vezz ao dia, por 4 sem
manas.
Um total de 16005 pacientes adulttos, com psoríasee vulgar de graviddade ao menos lev
ve e afetando pelo menos 10% doos braços e/ou 10%
% do tronco e/ouu
10% das pernaas, foram incluíddos no estudo. Dos 1603 pacieentes randomizad
dos, 490 foram designados paraa Daivobet® pomada, 476 para
betametasona poomada, 480 para calcipotriol pom
mada e 157 para vveículo pomada. Os
O critérios primários de respostaa foram porcentag
gem de pacientes
com “doença coontrolada”, definiida como “ausênccia de doença” ouu “doença muito leve” de acordo com a Avaliaçãoo Global do Invesstigado (AGI) no
final do tratamennto e variação peercentual do PASII da visita basal aaté o final do trataamento. As avalia
ações da AGI e PPASI foram feitass na visita basal e
após 1, 2 e 4 sem
manas.
No final do trattamento havia 2776 pacientes (56,3
3%) com a doençça controlada no grupo Daivobet®
® pomada, 176 ((37,0%) no grupo
o betametasona
pomada, 107 (222,3%) no grupo calcipotriol
c
pomaada, e 16 (10,2%)) no grupo veículo
o pomada. Daivobet® pomada foii estatística e sign
nificativamente
mais eficaz do qque betametasonaa pomada (OR 2,5
57; CI 95% 1,93 a 3,43; P <0,001)), calcipotriol pom
mada (OR 5,98; C
CI 95% 4,38 a 8,1
17; P <0,001) e
veículo pomadaa (OR 17,10; CI 95% 9,47 a 30,89;; P <0,001).
A variação perccentual média doo PASI da visita basal até o finaal do tratamento foi de -71,3% no
n grupo Daivobbet® pomada, -57
7,2% no grupo
betametasona poomada, -46,1% no
n grupo calcipottriol pomada e -222,7% no grupo veículo
v
pomada. Daivobet® pom
mada foi significattivamente mais
eficaz do que beetametasona pom
mada (diferença média de -14,2%, C
CI 95% -17,6 a -1
10,8; P <0,001), calcipotriol
c
pomaada (diferença méédia -25,3%, CI
95% -28,7 a -211,9; P <0,001) e veículo pomada (diferença médiaa de -48,3%, CI 95% -53,2 a -43,4; P <0,001). No geral, Daivobeet® pomada foi
significativamennte mais eficaz naa psoríase vulgar do que as substânncias ativas isolaadas e do que o ve
eículo pomada.1
Dados de longoo prazo de Daivobbet® pomada forram obtidos a parrtir de um estudo
o de segurança, com objetivo secuundário de investtigar a eficácia,
por até 52 semaanas de tratamentto. Este estudo investigou
i
o trataamento com Daiv
vobet® pomada, utilizado de form
ma intermitente. A porcentagem
média de avaliaações satisfatóriass (de acordo com
m a Avaliação Gloobal do Investigador sobre a Grav
vidade da Doençaa) durante o estud
do foi maior no
grupo que utilizzou Daivobet® pomada por até 52
2 semanas do quue a alcançada co
om os outros doiss regimes (84% nno grupo do Daiv
vobet®75% no
grupo do Daivoobet® usado porr 4 semanas alternado com calciipotriol pomada por 4 semanas e 70% no grupoo do Daivobet® pomada usado
inicialmente porr 4 semanas e altterado para calcip
potriol pomada aaté o final do estu
udo). A diferença
a entre as resposttas dos pacientes que utilizaram
Daivobet® pom
mada por até 52 semanas e aquelles que usaram D
Daivobet® pomaada nas primeirass 4 semanas e en
então trocaram paara calcipotriol
pomada por atéé 48 semanas foi
f estatisticamen
nte significativa (P=0,025). Umaa porcentagem maior
m
de pacient
ntes alcançou avaliações 100%
satisfatórias (istto é, em todas as visitas do estudo
o) com o uso de D
Daivobet® pomaada do que nos ou
utros dois regimees de tratamento (36% no grupo
% no grupo do Daaivobet® calcipottriol (tratamento alternado) e 24%
% no grupo Daivob
bet® inicial alterrado para calcipottriol). Todos os
Daivobet®, 28%
pacientes entrarram neste estudo de longo prazo em um estado ddesfavorável da doença.
d
Em 4 semanas, quando ttodos os pacientees receberam o

tratamento com Daivobet® pomaada a eficácia foii similar em todoss os três grupos, porém, após os ciclos seguintes de tratamentos (ap
pós 8 semanas),
houve um beneffício sugerido da eficácia com o usso somente de Daaivobet® pomadaa, sem alterar o tratamento para caalcipotriol pomada.2
1.
2.

3.

methasone diproppionate formulation (Daivobet® iss an effective oncce-daily treatment for psoriasis
Kaufmannn R et all: A new calcipotriol/betam
vulgaris. D
Dermatology 20022; 205(4): 389-39
93.
K. Kragbaalle et all: Efficacy Results off a 52-Week, R
Randomised, Dou
uble-Blind, Safetty Study of a C
Calcipotriol/ Bettamethasone
Dipropionnate Two-Compouund Product (Daiv
vobet® ) in the T
Treatment of Psoriiasis Vulgaris. De
ermatology 2006;; 213:319–326.

TERÍSTICAS FA
ARMACOLÓGIICAS
CARACT

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 bettametasona tem propriedades antiinflamatórias, 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.
6 pacientes com
m psoríase, invesstigou o uso de Daivobet® poma
ada uma vez ao dia, em cursos repetidos,
r
usado
Um estudo de ssegurança com 634
somente quandoo necessário, soziinho ou alternado
o com calcipotrio l pomada, por atéé 52 semanas, comparado com o uuso de Daivobet®
® pomada por 4
semanas seguiddo pelo uso de caalcipotriol pomad
da sozinho por 448 semanas. Reaações adversas ao
o medicamento fforam relatadas por
p 21,7 % dos
pacientes no gruupo do Daivobet®
® pomada, por 29
9,6 % no grupo doo Daivobet® pom
mada alternado co
om calcipotriol poomada e por 37,9
9 % no grupo do
calcipotriol pom
mada. As reações adversas ao mediicamento que fora
ram relatadas por mais de 2 % dos pacientes no gruupo do Daivobet®
® pomada foram
prurido (5,8 %) e psoríase (5,3 %).
% Eventos adversos de interesse,, possivelmente relacionados
r
ao uso
u de corticoide no longo prazo (como
(
atrofia da
pele, foliculite, ddespigmentação, furúnculo e púrp
pura) foram relataados por 4,8 % dos pacientes no grupo
g
do Daivobeet® pomada, por 2,8 % no grupo
do Daivobet® ppomada alternado com calcipotriol pomada e por 2, 9 % no grupo do calcipotriol pom
mada.
A resposta suprrarrenal ao ACTH
H foi determinad
da medindo-se oss níveis de cortiso
ol em pacientes com
c
psoríase exttensa no couro cabeludo e corpo,,
usando uma com
mbinação de Daivvobet® gel e Daivobet® pomada, na quantidade de até 106 g 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 normais 60 minutos appós a resposta ao ACTH. Não foii
observada evidêência de alteraçõees no metabolismo 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 estudos clínicos, a maioria dos pacientes apresenta rresultados eviden
ntes depois de dua
as semanas, mesm
mo que a psoríasee ainda esteja
presente neste m
momento.

Farmacocinéticas
Propriedades F
Estudos clínicoss com pomada raadiomarcada indiicam que a absorrção sistêmica do
o calcipotriol e da
d betametasona a partir de Daiv
vobet® pomada é
inferior a 1% daa dose (2,5 g) quaando aplicada na pele
p normal (6255 cm2) por 12 horaas. A aplicação em
m placas de psorííase com curativo
os oclusivos podee
aumentar a absoorção de corticostteroides tópicos. A absorção pela ppele ferida é de ap
proximadamente 24%.
Após absorção sistêmica, tanto o calcipotriol co
omo o dipropionaato de betametassona, são rápida e extensivamente
te metabolizados.. A ligação às
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 nív
veis mais altos de radioatividade.
O calcipotriol e o dipropionato de
d betametasona ficaram abaixo ddo limite inferior de quantificação
o em todas as amo
mostras sanguíneas de 34 pacientess
tratados por 4 ouu 8 semanas com
m Daivobet® gel e Daivobet® pom
mada para psoríasee extensa no corp
po e couro cabeluudo. Um metabóliito de calcipotrioll
e um de dipropioonato de betamettasona foram quan
ntificáveis em algguns 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 corporal e no ganho de peso corporall. Não houve
prejuízo da fertiilidade. A relevânncia para seres hu
umanos é desconhhecida.
Um estudo de caarcinogenicidade dérmica com callcipotriol em cam
mundongos não reevelou risco espec
cial para humanoss.

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 às substânciass ativas ou a quallquer um dos exciipientes do produ
uto.
Daivobet® pom
mada é contraindiccado em pacientes com psoríase erritrodérmica, exfo
oliativa ou pustullosa.
Devido ao calcippotriol, Daivobett® pomada é conttraindicado em paacientes com disttúrbios do metabo
olismo do cálcio.
Devido à presennça do corticosterroide, Daivobet® pomada é contraaindicado nas seg
guintes condições: lesões cutâneas de origem viral (como
(
herpes ou
varicela), infecçções cutâneas fúnngicas ou bacteriaanas, infecções pparasitárias, maniifestações cutâneas relacionadas à tuberculose, dermatite 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
As reações adveersas relacionadass com o tratamento corticosteroidee sistêmico, tais como
c
supressão adrenocortical
a
ou impacto no contrrole metabólico
do diabetes melllitus, também poodem ocorrer durrante o tratamento
to tópico devido à absorção sistêm
mica. Deve-se evvitar a aplicação com
c
bandagens
oclusivas e/ou eem áreas extensaas de pele danificcada, membranass, mucosas e dob
bras da pele, uma
a vez que isto auumenta a absorçãão sistêmica de
corticosteroides (ver item 9.Reaçções Adversas).
m psoríase extensaa no couro cabeluudo e no corpo, ussando uma combinação de altas dooses de Daivobett® gel (aplicação
Em um estudo eem pacientes com
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 ocorrrer hipercalcemiia se a dose máxiima diária (15 g) for excedida. Co
ontudo, o cálcio ssérico se normalizza rapidamente
com a interrupçãão do tratamento. O risco de hiperrcalcemia é mínim
mo quando as reccomendações quanto à utilização ddo calcipotriol são
o seguidas (ver
item 8.Posologiaa e Modo de Usarr).
Local da aplicaação
Daivobet® pom
mada contém um esteroide
e
potente e, portanto, devee-se evitar o tratam
mento concomitante com outros essteroides na mesm
ma área do
corpo.
os corticosteroidees. Daivobet® po
omada não deve ser
s utilizado nesttas áreas. O pacieente deve ser
A pele do rosto e dos genitais é muito sensível ao
p
de formaa a evitar a aplicaç
ação ou transferên
ncia acidental para o rosto, boca e olhos. Deve-se laavar as mãos
instruído sobre o correto uso do produto
após cada aplicaação para evitar a transferência aciidental para estass áreas.
Infecções concoomitantes da pelle
Se as lesões foreem secundariameente infectadas, deevem ser tratadass com tratamento antibiótico. Conttudo, se a infecçãão piorar, o tratam
mento com
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
tratamento é inteerrompido. Assim
m, o paciente deve continuar sob ssupervisão médicaa no período pós--tratamento.
Tratamento de longo prazo
r
adversas locais
l
e sistêmicaas. O tratamento deve
d
ser
No tratamento dde longo prazo coom corticosteroidees existe um riscoo aumentado de reações
interrompido em
m caso de reaçõess adversas relacionadas com o uso prolongado de co
orticosteroides (v
ver item 9.Reaçõees Adversas).
Usos não avaliaados
Não há experiênncia com o uso dee Daivobet® pom
mada na psoríase ggutata.

Tratamento con
ncomitante e exp
posição ao UV
Daivobet® pom
mada para lesões psoriásicas
p
corporrais foi utilizado concomitantemente ao Daivobet®
® gel para lesões psoriásicas do co
ouro cabeludo,
mas a experiênccia de uso concom
mitante de Daivob
bet® com outros produtos antipso
oriásicos aplicado
os no mesmo locaal de tratamento, administrados
por via sistêmicaa ou com fototeraapia, é limitada.
Durante o tratam
mento com Daivoobet® pomada os médicos devem rrecomendar aos pacientes
p
que lim
mitem ou evitem eexposição excessiiva à luz natural
ou artificial. O calcipotriol tópicco somente deve ser usado com rradiação UV se o médico e o pac
ciente considerareem que os beneffícios potenciais
superam os posssíveis riscos (ver item 3.Caracteríssticas Farmacológgicas – Dados de Segurança Pré-cllínica).
Gravidez
dicamento não deeve ser utilizadoo por mulheres grávidas
g
sem orie
entação médica oou do cirurgião--dentista.
Categoria de riisco C. Este med
Não existem dados adequados soobre a utilização de Daivobet® p omada em mulheeres grávidas. Estudos realizados em animais com
m glicocorticoidess
demonstraram ttoxicidade reproddutiva (ver item 3.Característicass Farmacológicass – Dados de Se
egurança Pré-clínnica), mas uma série de estudoss
epidemiológicoss não revelaram anomalias cong
gênitas entre os nnascidos de mullheres tratadas com corticosteroiides durante a gravidez.
g
O riscoo
potencial para seeres humanos é desconhecido.
d
Assim, durante a gra
ravidez, Daivobett® pomada somen
nte deve ser usaddo quando os beneefícios potenciaiss
superam os posssíveis riscos.
Lactação
s improvável coom o uso de dosees terapêuticas.
A betametasonaa é excretada no leeite materno, mass o risco de uma rreação adversa naa criança parece ser
Não existem daddos sobre a excreeção do calcipotriol no leite maternno.
Devem ser tomaadas precauções quando
q
se prescreever Daivobet® ppomada a mulherres que estão amamentando.
A paciente devee ser instruída a não usar Daivobett® pomada nas m
mamas quando esttiver amamentand
do.
Fertilidade
o dipropionato dde betametasona não demonstraram
m prejuízo na fert
rtilidade de homens ou mulheres.
Estudos em ratoos com doses orais de calcipotriol ou
Efeitos sobre a capacidade de dirigir
d
e operar máquinas
m
mada não tem influuência na capacid
dade de dirigir e ooperar máquinas.
Daivobet® pom
Populações esp
peciais
A segurança e eficácia de Daivobbet® pomada em pacientes com innsuficiência renall ou doenças hepá
áticas graves não foram avaliadas.
oram tratados com
m Daivobet® pomada durante 4
Em um estudo aaberto não controolado, 33 adolesceentes com psoríaase, entre 12 e 17 anos de idade, fo
semanas; com a quantidade máxxima de 56g de produto
p
por semaana. Não foram observados
o
novos eventos adverssos; e restrições sobre
s
os efeitos
sistêmicos do coorticosteroide nãoo foram identificaadas. Entretanto, a proporção do estudo não permite conclusões preccisas sobre o perffil de segurança
de uso de Daivoobet® pomada em
m crianças e adoleescentes com mennos de 18 anos.
Até o momento não há informaçõões de que Daivo
obet® pomada poossa causar doping
g.

6.

ÇÕES MEDICA
AMENTOSAS
INTERAÇ

Não foram realizados estudos de interação medicaamentosa, assim, Daivobet® pom
mada não dever serr misturado com outros medicameentos.
Não são conhecidas 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
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 12 messes.
Daivobet® pom
mada apresenta coloração quase braanca a amarela.
Antes de usar, observe o aspectto do medicamen
nto.

Todo medicamento deve ser maantido fora do alcance das crian
nças.

8.

POSOLO
OGIA E MODO DE
D USAR

Daivobet® pom
mada deve ser apliicado na área afettada uma vez ao ddia. O período reccomendado de tra
atamento é de 4 ssemanas. Para alccançar melhor
resultado não see recomenda tomaar banho imediataamente após a apllicação.
Após este períoddo, se for necessáário continuar ou reiniciar o tratam
mento, deve-se fazzê-lo após avaliaç
ção médica e sobb supervisão médiica regular.
Ao usar produtoos que contenham
m calcipotriol, a do
ose 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).
Modo de usar
mada deve ser apliicado na área afettada. Daivobet® ppomada não devee ser aplicado diretamente no rostoo ou nos olhos. As
A mãos devem
Daivobet® pom
ser lavadas apóss o uso do produtoo. Para alcançar melhor
m
resultado não se recomend
da tomar banho im
mediatamente apóós a aplicação.

9.

REAÇÕE
ES ADVERSAS

A estimativa de frequência de reaações adversas é baseada em uma análise agrupadaa de dados obtidos de estudos clíniicos, incluindo esstudos de
segurança pós-ccomercialização e relatos espontân
neos.
As reações adveersas mais frequenntemente reportad
das durante o trattamento são reaçõ
ões cutâneas com
mo, prurido e exfooliação da pele.
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

comum
m

(≥1/10)

Comum (≥1/1000 a <1/10).
Rara (≥1/10,0000 a <1/1.000)
Muito rara (<1/110.000)
Infecções
Incomum

Infeção

≥1/1,000 a <1/1100

Foliculitee

Rara

Furúncullo

da

pele*

≥1/10,000 a <1/1,000
Alterações do siistema imunológico
Rara

Hipersennsibilidade

≥1/10,000 a <1/1,000
Alteraçõess nutrricionais e do mettabolismo
Rara

Hipercalccemia

≥1/10,000 a <1/1,000
Alterações da peele e tecidos subccutâneos
Comum

Exfoliaçãão da pele

≥1/100 to < 1/10

Prurido

Incomum

Atrofia

≥1/1,000 to <1/1100

Exacerbaação da psoríase

da

pele

Dermatitte
Eritema
Rash**
Púrpura oou equimose
Sensaçãoo de queimadura da pele
Irritação da pele

Rara

Psoríase pustular

≥1/10,000 to <1/1,010

Estrias naa pele
Reação dde fotossensibilid
dade
Acne
Pele secaa

Alterações no loocal da aplicação
Incomum

Alteraçõees de pigmentaçãão no local da apllicação

≥1/1,000 a 1/1000

Dor no loocal da aplicação***

Rara

Efeito rebbote

≥1/10,000 a <1111,000

*Infecções de peele foram reportaadas, incluindo infecções bacteriannas, fúngicas e virrais.
** Vários tipos de rash foram repportados, incluind
do rash exfoliativvo, papular e pustular.
l
da aplicação
o está inclusa em dor no local da aplicação.
a
***Sensação dee queimadura no local

As seguintes reaações adversas sãão consideradas reelacionadas à classse farmacológicaa do calcipotriol e da betametasonna, respectivamen
nte:
Calcipotriol
l
da aplicaçãoo, prurido, irritação da pele, sensação de queimaduura e picada, pele seca, eritema,
As reações adveersas relatadas inccluem reação no local
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 especialmente durrante uso prolong
gado, incluindo atrofia da pele, telaangiectasia, estriaas, foliculite,
hipertricose, derrmatite perioral, dermatite
d
periorall, dermatite alérggica de contato, deespigmentação e mília colóide. Noo tratamento da psoríase
p
pode
haver o risco de psoríase pustulosa generalizada.
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, catarata
ta, 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).
Em caso de eventos adverrsos, notifique ao Sistema de Notificaçõees em Vigilância Sanitária – NOTIVISA,, disponível em
www.anvisa.go
ov.br/hotsite/no
otivisa/index.htm
m, ou para Viggilância Sanitá
ária Estadual ou
o Municipal.

10. SUPERDO
OSE
O uso de uma doose superior à reccomendada pode provocar elevaçãão do cálcio sérico
o, que regride rap
pidamente quandoo o tratamento é interrompido.
i
O uso prolongaddo excessivo de corticosteroides
c
tó
ópicos pode supriimir as funções das
d glândulas suprrarrenais e pituitáária resultando em
m insuficiência
renal secundáriaa que geralmente é reversível. Nestes casos é indicaado 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 Daivobett® 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 paraar o tratamento
abruptamente.
01, se você preciisar de mais orieentações.
Em caso de intooxicação ligue paara 0800 722 600
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