IDENTIFIC
CAÇÃO DO
O MEDICAMENTO
Daivonex®
calcipotriol
APRESEN
NTAÇÃO
Pomada derm
matológica (500 mcg/g) em embalagem
e
coom uma bisnag
ga de 30 g.
USO TÓPIICO
USO ADUL
LTO
COMPOSIIÇÃO
Cada 1g da pomada con
ntém 50 mcg de calcipotri
riol.
Excipientes: edetato dissóddico, fosfato di-hidratado
d
dde sódio dibásiico, racealfato
ocoferol, petroolato líquido, éter
é
macrogol, propilenoglicol, ág
gua purificadaa, petrolato brranco.
estearílico m
INFORMA
AÇÕES TÉC
CNICAS AO
OS PROFIS SIONAIS DE
D SAÚDE
1. INDICA
AÇÕES
Daivonex® é indicado parra o tratamento
o da psoríase vvulgar.

2. RESULT
TADOS DE EFICÁCIA
E
A eficácia e a tolerância de Daivonex® pomada 50 µ
µg/g e de valerrato de betameetasona 0,1% pomada foram
m comparadass
em um estuddo randomizaddo envolvendo
o 345 pacienttes com psoríaase vulgar, traatados duas veezes ao dia, por 6 semanas..
A redução m
média do PAS
SI foi de 68,8
8% com o Daaivonex® e 61,4% com a betametasona
b
a. Ao final do
o tratamento a
pontuação paara eritema, espessamento
e
e escamaçãoo foi significaativamente menor
m
com o D
Daivonex® do
d que com a
betametasonaa e 82,1% doos pacientes consideraram
m que o lado tratado com Daivonex® m
melhorou mu
uito ou que a
psoríase desapareceu, em
m relação a 69
9,3% no ladoo tratado com
m betametason
na. Portanto, o Daivonex®
® pomada foii
considerado superior ao vaalerato de betaametasona pom
mada na psorííase vulgar.1
Um estudo randomizado, duplo-cego, de 6 semaanas, envolvendo 409 paccientes, tambéém avaliou a eficácia dee
Daivonex® ppomada compparada à de vaalerato de betaametasona 0,1% pomada qu
uando aplicadoos duas vezess ao dia para o
tratamento dde psoríase. A redução no PASI foi esttatisticamentee significante em todas as avaliações para ambos oss
tratamentos, mas não houvve diferença estatisticamen
e
nte significantte entre os doiis tratamentoss. Ao final de 6 semanas, a
® e 5,32 para a betametason
na
redução meddia do PASI fooi de 5,50 paraa o Daivonex®
A avaliação geral dos paacientes da meelhora ao finaal do tratameento mostrou que uma porrcentagem, estatisticamentee
significativa,, mais alta dee pacientes trratados com D
Daivonex® (61,2%)
(
apressentou uma m
melhora notáv
vel do que oss
pacientes traatados com beetametasona (50,5%)
(
Daivoonex® pomad
da foi consideerado tão eficcaz quanto a betametasonaa
pomada em rrelação ao PA
ASI e superior na avaliação ddos pacientes.. 2
A eficácia terrapêutica e a segurança
s
de Daivonex® ppomada foram avaliadas no longo prazo eem um estudo multicêntricoo
envolvendo 2203 pacientess com psoríase crônica em placas. A graavidade da do
oença teve um
ma melhora significativa aoo
final do trataamento com o número de paacientes com ppsoríase modeerada ou grave diminuindo de 92% no baasal para 31%
%
após 6 semaanas de tratam
mento e para 22%
2
ao final do tratamento. Os eventoss adversos maais comuns fo
oram irritaçãoo
corporal (20,,2%) e facial (4,9%),
(
muito
o semelhante à incidência observada
o
nos estudos de cuurto prazo. Co
oncluiu-se quee
o Daivonex®
® pode ser utillizado com efficácia no trataamento de lon
ngo prazo da psoríase
p
crônicca em placas, sem aumentoo
3
na incidênciaa de eventos adversos.
a
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3. CARACT
TERÍSTICAS FARMAC
COLÓGICA
AS
Em seres hum
manos, o suprrimento naturaal de vitaminaa D depende, principalment
p
te, da exposiçção aos raios ultravioleta
u
doo
sol para a conversão do 7-dehidrocoleesterol em vittamina D3 (ccolecalciferol)) na pele. O Daivonex® é um análogoo
sintético da vvitamina D3.
Estudos clíniicos realizadoos com a pom
mada radiomarrcada apontam
m que cerca de
d 6% (± 3%
%, DP) da dosse aplicada dee
Daivonex® ssão absorvidoos sistemicameente, quando a pomada é ap
plicada topicaamente para pplacas de psorííase ou 5% (±
±
2,6%, DP), qquando aplicaada na pele no
ormal e, grandde parte do princípio ativo absorvido é convertida em
m metabólitoss
inativos no pprazo de 24 hooras da aplicaçção.
A vitamina D e seus metabbólitos são traansportados noo sangue, ligaados à proteínaas plasmáticass específicas. A forma ativaa
da vitamina, o 1,25 - dihiddroxi vitaminaa D3 (calcitriool) é conhecidaa por ser metaabolizada peloo fígado e excrretada na bile..
mo do calcipootriol após a absorção sistêêmica é rápid
do e ocorre atrravés de um ccaminho semelhante ao doo
O metabolism
hormônio naatural. Os princcipais metabo
olitos são muitto menos poteentes que o com
mposto de oriigem.
Há evidênciaas de que o 1,25 - dihidrox
xi vitamina D
D3 (calcitriol) materno posssa entrar na ciirculação fetaal, mas não see
sabe se é exccretado no leitte humano.
Propriedadees farmacológgicas
Dados de esttudos in vitro sugerem que o Daivonex®
® induz diferen
nciação e supressão da prolliferação de queratinócitos.
q
.
Este efeito é a base propossta para sua attividade no traatamento da psoríase.
Daivonex® é um potente inibidor
i
da atiivação dos linnfócitos T hum
manos induzidaa pela interleuucina-1 (IL-1)).
Propriedadees farmacocin
néticas
Estudos farm
macocinéticos em animais mostraram uuma meia-vid
da muito curta após adminnistração orall, com rápidoo
metabolismoo hepático. Esstudos in vitro
o com homoggenatos de fígado humano sugerem que a rota do metabolismo em
m
humanos é siimilar à enconntrada em rato
os, cobaias e ccoelhos. Os priincipais metab
bólitos são farrmacologicam
mente inativos..
A absorção trransdérmica de
d Daivonex®
® corresponde a 1 a 5% da dose
d
administrrada.

4. CONTRA
AINDICAÇÕES
Daivonex® eestá contrainddicado em paciientes que aprresentem hipersensibilidadee a qualquer do
dos componenttes da
fórmula. Daiivonex® tambbém é contrain
ndicado em paacientes com conhecidos
c
disstúrbios do me
metabolismo do
o cálcio.
Devido à faltta de dados, a pomada devee ser usada com
m precaução em
e pacientes com
c insuficiênncia renal graave ou
distúrbios heepáticos graves.

5. ADVERT
TÊNCIAS E PRECAUÇ
ÇÕES
Daivonex® nnão deve ser usado
u
na face (uma vez quee pode causar irritação
i
da peele). Recomennda-se lavar as mãos após a
manipulaçãoo do produto e evitar o contaato inadvertido
do em outras árreas do corpo, especialmennte a face.
O medicamennto é indicadoo somente parra uso dermatoológico.
Daivonex® ccontém propillenoglicol, quee pode causar irritação cutâânea.
Durante o trratamento com
m Daivonex®
® é aconselhávvel limitar ou
u evitar a exp
posição excesssiva à luz sollar natural ouu
artificial. O uuso de calcipootriol tópico com
c
radiação UV somente deve ser feito
o se o médicoo e o paciente considerarem
m
que os beneffícios potenciaais superam oss riscos potencciais.
Gravidez e llactação
Categoria d
de risco na gravidez: C.. Este mediccamento não
o deve ser utilizado
u
porr mulheres grávidas
g
sem
m
orientação m
médica ou do cirurgião-deentista.
Uso em crianças

2

d Daivonex® no tratamentoo de pacientess pediátricos ainda não está estabelecida.
A eficácia e a segurança de
Efeitos sobre a capacid
dade de cond
duzir veícullos e operar máquinas
Daivonex® apresenta effeito nulo ou desprezível
d
ssobre a capaccidade de con
nduzir e operaar máquinas.
Até o momeento, não há informações
i
de que Daivo
onex® possa causar dopin
ng.

6. INTERAÇÕES MED
DICAMENT
TOSAS
Não há interaação entre o Daivonex®
D
e a luz solar ou ultravioleta.

7. CUIDAD
DOS DE ARM
MAZENAGE
EM
Manter em ttemperatura ambiente (en
ntre 15 e 30°°C).
Este medicaamento possu
ui prazo de validade
v
de 2
24 meses a paartir da data de fabricação
ão.
Número dee lote e datass de fabricaç
ção e valida
ade: vide em
mbalagem.
Não use meedicamento com o prazo
o de validad
de vencido. Guarde-o
G
em
m sua emballagem origin
nal.
Daivonex® aapresenta colooração translúccida, branca a branca amareelada
Antes de ussar, observee o aspecto do
d medicameento.
Todo mediccamento dev
ve ser mantido fora do alcance das crianças.

8. POSOLO
OGIA E MO
ODO DE USA
AR
Daivonex® ppomada deve ser aplicado na
n área afetadaa, duas vezes ao dia, pela manhã
m
e à noitee. Nos casos de
d terapia de
manutenção, a dose pode ser
s reduzida. A dose semannal não deve ex
xceder 100 g.

9. REAÇÕE
ES ADVERS
SAS
Informe ao seu médico sobbre o aparecim
mento de reaçõões desagradááveis.
uena, tendo siddo registrada irritação locall transitória. H
Há relatos de ocorrência
o
de
A incidênciaa de reações addversas é pequ
dermatite faccial ou perioraal.
Classificação das reaçõess por sistema
Pele e tecidoos subcutâneoos:
Reação muitoo comum (> 1/10):
1
irritação
o da pele.
Reação comuum (ocorre > 1/100 e < 1/10
0): erupção cuutânea (incluin
ndo erupções cutâneas desccamativas, erittematosas,
maculopapullares, pustularres e bolhosas)), parestesias, queratose, prrurido, eritemaa, dermatite dee contato.
Reação incom
mum (> 1/10000 e < 1/100): agravamento da psoríase, eczema.
e
Outras reações que podem
m ocorrer sem frequência esttabelecida: altteração transittórias de pigm
mentação da peele,
a
eedema periorbital, edema daa face.
fotosensibiliddade transitóriia, urticária, angioedema,
Metabolismo e nutrição:
Reação muitoo rara (< 1/100.000): hipercaalcemia, hiperrcalciúria.
Sistema imu
unológico:
Reação muitoo rara (< 1/100.000): reaçõess alérgicas.
Em caso dee eventos ad
dversos, notiffique ao Sisttema de Nottificações em
m Vigilância Sanitária – NOTIVISA,,
disponível eem www.anvisa.gov.br/h
hotsite/notivissa/index.htm,, ou para a Vigilânciaa Sanitária Estadual ou
u
Municipal.

10. SUPER
RDOSE
3

O uso excessivo de Daivoonex® (mais de 100 g porr semana) pod
de causar elev
vação do cálccio sérico, quee rapidamentee
regride com a descontinuuação do trataamento. Em ttais casos, o acompanhamento dos níveeis séricos dee cálcio até o
retorno para níveis normaiis é recomendaado.

Em caso dee intoxicação
o ligue para
a 0800 722 60
001, se você precisar de
e mais orienttações.
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