IDENTIFIC
CAÇÃO DO
O MEDICAMENTO
Verutex B
ácido fusídiico + valerato
o de betamettasona
APRESEN
NTAÇÕES
Creme derm
matológico (2
20 mg/g + 1 mg/g) em em
mbalagem co
ontendo uma bisnaga de 5 ou 15 g.
USO TÓPIC
CO
USO ADUL
LTO E PED
DIÁTRICO
COMPOSIIÇÃO
Cada 1g do creme contéém 20 mg de ácido fusídiico e 1 mg dee valerato de
e betametasonna.
macrogol, fosfato de sódio
o
Excipientess: petrolato branco, álcool cetoestearíllico, petrolatto líquido, esstearato de m
monobásico
o di-hidratado, clorocreso
ol, hidróxido de sódio e água
á
purifica
ada
INFORMA
AÇÕES TÉC
CNICAS AO
OS PROFIS SIONAIS DE
D SAÚDE
1. INDICA
AÇÕES
Verutex® B é indicado no
n tratamento
o de dermato
oses inflamattórias, nas qu
uais existe ouu possa existir uma
mo eczema atópico, eczem
ma discóide, eczema
e
por estase, dermattite seborreic
ca, dermatite
infecção baccteriana, com
de contato, llíquen simplees crônico e picadas
p
de in
nsetos.

2. RESULT
TADOS DE EFICÁCIA
E
A eficácia, ttolerabilidad
de e aceitabiliidade de Veru
utex® B crem
me foram com
mparadas às dde um creme de valerato
de betametaasona 0,1% + clioquinol 3%
3 em 120 p
pacientes com
m diagnóstic
co clínico de eczema infe
ectado nas
mãos. Ambos os cremess foram aplic
cados 2 vezess ao dia por até
a 4 semana
as. Foram feiitas avaliações pelo
investigadorr e pelo pacieente no início
o e na primeirra, segunda e quarta sema
ana. Foram coolhidos esfre
egaços para
cultura bactteriológica no
o início e no final do trattamento. No geral, amboss os cremes aapresentaram
m eficácia
similar, do p
ponto de vistaa clínico, com
m resposta dee 60,4% dos pacientes tra
atados com V
Verutex® B e 57,9%
5
dos
pacientes traatados com betametasona
b
a + clioquino
ol (NS; 95% de
d intervalo de
d confiança para a difere
ença 16,1;
21,2). Entretanto, Veruteex® B apresen
ntou uma resp
posta bacteriiológica signiificativamennte melhor (p<
<0,005).
Ambos os trratamentos fo
oram bem tollerados. Veru
utex® B foi co
onsiderado pelos pacientees como um tratamento
t
significativaamente mais aceitável em
m termos cosm
méticos (p<0,0001).1
Noventa e n
nove pacientees com eczem
ma infectado ssecundariam
mente foram aleatoriamen
a
nte alocados para
p
receber
tratamento d
durante 10 diias com Veru
utex® B crem
me ou creme contendo genttamicina 0,1%
% e betameta
asona 0,1%.
Ambas as prreparações fo
oram aplicad
das nas lesõess 2 vezes ao dia.
d Foram re
ealizadas avaaliações antess e após 2 a
4 dias e apó
ós 7 a 12 diass de tratamen
nto. Os resulttados mostraaram que a asssociação com
om ácido fusíídico foi
marginalmeente superior para o efeito
o clínico. Stap
aphylococcuss aureus foi o patógeno m
mais comumen
nte isolado
nas lesões eeczematosas (86%) e o ác
cido fusídico
o demonstrou
u a menor tax
xa de resistênncia (9%), se
eguido pela
gentamicinaa (21%).2
A eficácia d
de Verutex® B creme em dermatoses iinfectadas ou
u potencialm
mente infectaddas foi também
comparada à de um crem
me contendo betametasona
b
a 0,1% e neo
omicina 0,5%
% em dois estuudos adiciona
ais. Ambos
os estudos p
provaram igu
ualmente a efficácia na red
dução da graavidade das lesões após uuma e duas se
emanas de
tratamento, indicando qu
ue Verutex® B é uma preeparação satisfatória e seg
gura para o tr
tratamento de
e eczema
u potencialmeente infectad
do.3,4
infectado ou
1. Hill VA, et aal. Comparative efficacy of beta
amethasone/clio quinol (Betnovaate-C) cream and betamethasonne/fusidic acid (F
Fucibet) cream
in the treatmen
nt of infected han
nd eczema. Jourrnal of Dermatollogical Treatmeent (1998) 9, 15-19.
2. Strategos, J., Fusidic acid-betamethasone co
ombination in innfected eczema: an open, random
mised comparisson with a gentam
micinbetamethasonee combination. Pharmatherapeut
P
tica (1986) 4:60 1-6.
3. Wilkinson JD
D, Menday AP, Comparative effficacy of betam
methasone and eiither fusidic acid
d or neomycin inn infected or
potentially infeected eczema. Curr
C
Ther Res (1985) 38: 177-822.
4. Javier PR, ett all, Fusidic acid
d/betamethason
ne in infected derrmatoses – a dou
uble-blind comp
parison with neoomycin/betametthasone. Br J
Clin Pract 1986
6; 40: 235-238.
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3. CARACT
TERÍSTICAS FARMAC
COLÓGICA
AS
Verutex® B combina a açção antibacte
eriana do ácid
do fusídico, que
q atua de fo
orma eficaz ccontra estafillococos,
obre cepas resistentes à penicilina, e ccontra estrepttococos, com
m o efeito antti-inflamatórrio e
inclusive so
antiprurigin
noso de um essteroide poten
nte, o valeratto de betamettasona.
- ácido fu
usídico
O ácido fusíídico pertenccente ao grupo original do
os fusidanos (agentes
(
antim
microbianos)). Esse fárma
aco inibe a
síntese proteeica bacterian
na por bloqueio do fator G de elongaçção (EF-G), im
mpedindo asssim sua ligaç
ção com os
ribossomos e GTP (guan
nosina trifosffato) e, dessa forma, ocorrre a interrupç
ção do forneccimento de en
nergia para
de síntese. O ácido fusídiico é ativo co
ontra uma vaariedade de bactérias
b
Graam-positivas e cocos
o processo d
Gram-negattivos. O ácido
o fusídico nã
ão é ativo con
ntra Enteroba
acteriaceae ou fungos.
Mecanismo
o de resistên
ncia
A resistênciia cruzada geeral com outro
os antibiótico
os em uso clíínico não foi observada, pprovavelmentte devido ao
fato da estru
utura do ácido
o fusídico serr diferente dee outros antib
bióticos.
Variantes croomossômicas resistentes de cepas normallmente sensív
veis ao ácido fusídico
fu
podem
m ser detectad
das in vitro. O
mecanismo dde resistência é devido a um
ma mutação noo sítio-alvo (E
EF-G). No entaanto, elas pareecem ser defeiituosas, uma
vez que cresccem mais lenttamente que a cepa-mãe e têêm uma meno
or patogenicidade.
Em algumas regiões, um clone
c
resistentte carregando um determinaante plasmídicco foi recentem
mente identifiicado
primeiramennte em pacientes com impetiigo. A frequênncia dessas ceepas em outross grupos de paacientes é desconhecida. O
mecanismo dde resistência é devido à com
mpetição no ssítio de ligação
o alvo.
A prevalênccia da resistên
ncia adquirid
da em cada esspécie bacterriana pode va
ariar geografiicamente e co
om o tempo,
e a informaçção local da resistência
r
é desejável,
d
paarticularmentte no tratamento de infecçções graves.
Se necessáriio, recomend
da-se que um
m especialista seja procuraado quando a prevalência llocal da resisstência é tal
que a utilidaade do agentee em pelo me
enos alguns tiipos de infecção seja quesstionável.
Microorganissmos frequenttemente susceetíveis: Staphyylococcus aureeus, Coryneba
acterium spp.,, Clostridium spp.,
Propionibactterium spp., Moraxella
M
spp., Neisseria sppp.
Microorganissmos cuja resiistência adquiirida pode ser um problemaa: Staphylococccus epidermiddis, Staphyloccoccus
haemolyticuss, Staphylococccus hominis.
Organismos com resistênccia inerente: Streptococcus
S
ppyogenesa,b, Streptococcus
S
agalactiaeb , SStreptococcuss viridansb,
b
b
Streptococcuus pneumoniaee , Haemophilus influenzaee , Enterococcci, Enterobaccteriaceae, Psseudomonas aeruginosa.
a
a
b

A eficácia clíniica foi demonstraada em indicações aprovadas (MIC
C ~ 8 µg/mL).
Devido ao méttodo testado (contteúdo de sangue no
n meio), estreptoococos e Haemop
philus spp. são relatados como nãoo suscetíveis (MIC ~ 8 µg/mL).

Propriedad
des Farmacoccinéticas
As propried
dades do ácid
do fusídico de
e penetração n
na pele foram
m investigada
as in vitro e ddemonstrou-sse que esse
fármaco pen
netra na pele humana a um
ma velocidadee semelhantee àquela observada com coorticosteroid
des.
Após exposição contínua em pele artificialmente lesada (escoriação) por 2,5 horas, a cooncentração de
d ácido
nge 132,8 g
g/mL na epide
erme e 22,3 
g/mL na derrme superiorr. A permeaçãão in vitro do
o ácido
fusídico atin
fusídico porr meio da pele intacta é de
e 0,54% da do
ose aplicada..
- valeratoo de betametaasona
A principal ppropriedade teerapêutica do valerato
v
de beetametasona é a atividade an
nti-inflamatórria, mediada pela redução
da formação,, liberação e ação
a
das diversas substânciaas químicas vaasoativas liberradas durante a inflamação (cininas,
histaminas, eenzimas lisosssomais, prostaaglandinas e o sistema de co
omplemento).
Com base naa sua potência anti-inflamatória, o valeratto de betametaasona tópico pertence
p
ao grrupo dos corticcosteroides
potentes (gruupo III). Em coomparação co
om a hidrocorttisona, a betam
metasona é aproximadamennte 25 vezes mais
m potente.
A absorção ppela pele intaccta do valerato
o de betametassona é inferiorr a 5%.

4. CONTRA
AINDICAÇÕES
Verutex® B está contrain
ndicado a pac
cientes com cconhecida hip
persensibilid
dade ao ácidoo fusídico, ao valerato de
betametason
na ou a qualq
quer um dos excipientes
e
d
da fórmula.
Devido ao sseu componeente corticostteroide, Veru
utex® B está contraindicado em infecçções cutânea
as primárias
causadas somente por baactérias, vírus (como herp
pes ou varicella) ou fungoss, manifestaçções cutâneass da
oral e rosáceaa.
tuberculose ou sífilis, deermatite perio

5. ADVERT
TÊNCIAS E PRECAUÇ
ÇÕES
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O uso de Veerutex® B porr períodos prolongados prrincipalmentte em bebês e crianças, deeve ser evitad
do, pois
pode causarr supressão ad
drenal mesm
mo sem oclusãão. Alteraçõees atróficas na
a face podem
m ocorrer e, em
m menor
grau em outtras partes do
o corpo, apóss tratamento prolongado com esteroid
des tópicos. É necessária
aa
quimioterap
pia sistêmica se a infecção
o bacteriana p
persistir.
Foi relatadaa resistência bacteriana
b
co
om o uso do áácido fusídico
o. Como ocorre com todoos os antibiótiicos, o uso
prolongado ou recorrentte pode aume
entar o risco d
de desenvolv
ver a resistênc
cia a este tipoo de medicam
mento.
om antibióticcos deve ser limitado
l
a 2 semanas,
s
poiis os esteroides podem
O uso de asssociações de esteroides co
mascarar inffecções ou reeações de hipersensibilidaade.
Verutex® B creme contéém álcool cettoestearílico que pode caausar reações cutâneas loccais (por exe
emplo,
dermatite dee contato) e clorocresol
c
que
q pode cau
usar reações alérgicas.
a
Deve-se eviitar o contato
o de Verutex® B com os o
olhos, pois pode ocorrer irritação
i
conj
njuntival e glaucoma.
Efeitos sobre a capacid
dade de cond
duzir veícullos e operar máquinas
Verutex® B apresenta effeito nulo ou desprezível sobre a capaacidade de co
onduzir e opeerar máquina
as.
Gravidez e lactação
Categoria d
de risco na gravidez:
g
C. Este medica
amento não deve
d
ser utilizado por m
mulheres gráv
vidas sem
orientação médica ou do
d cirurgião--dentista.
®
A segurançaa do uso de Verutex
V
B du
urante a graviidez humana não foi estabelecida. Estud
udos em animais não
demonstraraam efeitos teeratogênicos com o ácido
o fusídico, no
o entanto, esttudos com coorticosteroide
es
demonstraraam efeitos terratogênicos. O risco poten
ncial para hu
umanos é desconhecido. V
Verutex® B não deve ser
utilizado du
urante a graviidez e lactaçã
ão, a menos q
que claramentte necessário
o.
Nenhum efeiito no lactentee é antecipado, já que a expoosição sistêmiica da lactantee ao ácido fusíídico e à betam
metasona é
insignificantee após aplicaçção tópica em uma área limi
mitada da pele. Verutex® B pode ser usadoo durante a
amamentaçãoo, no entanto o medicamentto não deve seer aplicado naa mama das lacctantes.
Até o momeento não há informações
i
de que Veru
utex® B possaa causar dopiing.

6. INTERAÇÕES MED
DICAMENT
TOSAS
Não há interrações mediccamentosas conhecidas
c
aaté o momentto.

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 3
36 meses a paartir da data de fabricação
ão.
Após abertto, válido po
or 3 meses.
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.
Verutex® B é apresentad
do como um creme brancco, miscível em
e água.
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
Verutex® B deve ser apllicado sobre a área afetad
da, 2 a 3 vezees ao dia.
d acordo com
m a condição
o individual de
d cada pele.
Verutex® B é prescrito de
usado para traatar condiçõe
es de pele infl
flamada e, dependendo do
o estado indivvidual, a freq
quência e
O creme é u
dosagem po
oderão ser alteeradas.
Pacientes id
dosos
A critério m
médico, depen
ndendo do esstado individ
dual, a frequêência e a dossagem poderãão ser alterad
das.

9. REAÇÕE
ES ADVERS
SAS
Os efeitos indesejáveis maais frequentem
mente relatadoos são, na maio
oria, diversos sintomas trannsitórios relaciionados à
irritação no llocal da aplicaação. Foram reelatadas reaçõões alérgicas.
Com base no
os dados de estudos
e
clínicos com Veruutex® B, aprox
ximadamente 3% dos paciientes podem apresentar
uma reação adversa.
Classificação das reaçõess por sistema:
Sistema imunnológico
3

Frequência ddesconhecida: reação alérgicca.
Pele e tecidoo subcutâneo
Reações incoomuns (>1/1.0000 e <1/100): agravamentoo do eczema, irritação
i
da peele, sensação dde queimação na pele,
sensação de ppicadas na pelle, prurido e eritema.
e
Reações raraas (>1/10.000 e <1/1.000): urticária,
u
pele seca.
Frequência ddesconhecida: dermatite de contato, exanttema e telangiiectasia.
As reações adversas obserrvadas com co
orticosteroidess incluem: atro
ofia da pele, teelangiectasia e estrias na peele
oliculite, hiperrtricose, derm
matite perioral, dermatite de contato alérgiica,
(especialmennte com uso prrolongado), fo
despigmentação, glaucomaa e supressão adrenocorticaal.
versos, notifiique ao Sisteema de Notifficações em Vigilância
V
S
Sanitária – NOTIVISA,
N
Em caso dee eventos adv
disponível eem www.an
nvisa.gov.br//hotsite/notiivisa/index.h
htm, ou para
a Vigilância Sanitária Estadual
E
ou
Municipal.

10. SUPER
RDOSE
O uso prolon
ngado de corrticosteroidess tópicos pod
de suprimir a função das glândulas
g
adrrenais, resultando em
insuficiênciia adrenal seccundária, geralmente reveersível. Em taais casos, o trratamento sinntomático é in
ndicado.
Em caso dee intoxicação
o ligue para 0800
0
722 600
01, se você precisar
p
de mais
m orientaçções.
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