
LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O MEDICAMENTO

cetoconazol + dipropionato de
betametasona + sulfato de neomicina

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

FORMAS  FARMACÊUTICAS  E  APRESENTAÇÕES
Creme dermatológico: bisnagas de 30 g (embalagem comercial)
    Caixa com 100 bisnagas de 30 g (embalagem hospitalar)
Pomada dermatológica: bisnagas de 30 g (embalagem comercial)
    Caixa com 100 bisnagas de 30 g (embalagem hospitalar)

USO ADULTO E PEDIÁTRICO
USO TÓPICO

COMPOSIÇÃO
Cada g (grama) do creme dermatológico contém:
cetoconazol................................................................20mg
dipropionato de betametasona...............................0,64mg*
*equivalente a 0,5 mg de betametasona.
sulfato de neomicina................................................2,5mg*
*equivalente a 1,68 mg de neomicina.
excipiente q.s.p...............................................................1g
Excipientes: álcool cetoestearílico, monoestearato de 
sorbitano, polissorbato 60, miristato de isopropila, 
propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, sulfito de 
sódio, fosfato de sódio monobásico e água deionizada.

Cada g (grama) da pomada dermatológica contém:
cetoconazol................................................................20mg
dipropionato de betametasona...............................0,64mg*
*equivalente a 0,5 mg de betametasona.
sulfato de neomicina................................................2,5mg*
*equivalente a 1,68 mg de neomicina.
excipiente q.s.p...............................................................1g
Excipientes: acetato de tocoferol, vaselina líquida, base de 
petrolato e polietileno e vaselina sólida.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
O cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de 
neomicina creme e pomada para uso dermatológico 
mostra-se altamente eficaz no tratamento de várias formas 
de doenças da pele causada por germes sensíveis 
possuindo ação antiinflamatória, antibacteriana e 
antimicótica.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?
O cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de 
neomicina creme e pomada para uso dermatológico é 
indicado para o tratamento de qualquer tipo de doença da 
pele como dermatites de contato, dermatite atópica, 
dermatite seborréica, intertrigo, disidrose e neurodermatite.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
O cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de 
neomicina creme e pomada para uso dermatológico não 
deve ser utilizado por pacientes que possuam alergia a 
qualquer um dos componentes da fórmula, ou infecções da 
pele, como herpes simples ou zoster, tuberculose cutânea 
ou sífilis cutânea e varicela.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
O cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de 
neomicina creme e pomada para uso dermatológico não 
pode ser utilizado nos olhos, e não deve entrar em contato 
com a conjuntiva. Também não pode ser aplicado no canal 
auditivo externo se a membrana do tímpano estiver 
perfurada. O tratamento deve ser interrompido em caso de 
alergia no local da aplicação.  Ainda não foi estabelecida a 
segurança do uso de corticosteróides tópicos em 
gestantes. Por isso, mesmo após avaliação do 
risco/benefício para o feto, o creme e a pomada não devem 
ser utilizados em áreas muito extensas da pele e por 
períodos prolongados.
Qualquer efeito adverso devido ao uso sistêmico de 
corticosteróides, incluindo supressão supra-renal, pode 
ocorrer com o uso de corticosteróide tópico, principalmente 
em lactentes e crianças.
Deve-se ter cautela na administração a mães lactantes e 
também no tratamento em crianças menores de 12 anos, 
onde se devem utilizar pequenas quantidades (não utilizar 
mais que 45 gramas por semana).
A absorção do creme ou pomada será maior quando as 
superfícies extensas do corpo forem tratadas 
anteriormente ou quando for empregada a técnica oclusiva, 
devendo-se tomar cuidados especiais antecipadamente.
Este medicamento não deve ser utilizado por períodos 
maiores que duas semanas.
O uso excessivo e prolongado de corticosteróides pode 
suprimir a função hipófise supra-renal, resultando em 
insuficiência supra-renal secundária.
O tratamento local prolongado com neomicina deve ser 
evitado, pois pode ocorrer sensibilização da pele. Não 
utilizar bebida alcoólica durante o tratamento.
Podem ocorrer interações medicamentosas se o produto 
for usado juntamente com antibióticos e anticoagulantes. 
Apesar de não comprovadas deve-se evitar o uso da 
associação.
“Não há contra-indicações relativas a faixas etárias”.
“Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o 
aparecimento de reações indesejáveis, como ardência, 
coceira, irritação, queimação e ressecamento, alergia de 
contato ou estrias, que possam ser atribuídas ao 
tratamento”.
“Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está 
fazendo uso de algum outro medicamento”.
“Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na 
vigência do tratamento ou após o seu término, informe 
também se estiver amamentando”.

“Não use medicamento sem o conhecimento do seu 
médico, pode ser perigoso para a sua saúde”.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
O cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de 
neomicina possui coloração branca  e deve ser usado 
sobre a pele.
Instruções de uso: antes de utilizá-lo, deve-se lavar bem as 
mãos e romper o lacre, utilizando a parte pontiaguda 
superior da tampa. Não utilize objetos cortantes.
Posologia: Aplicar suavemente uma fina camada de 
cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de 
neomicina creme e pomada para uso dermatológico sobre 
a área afetada uma vez ao dia. Em alguns casos pode ser 
necessário o uso duas vezes ao dia. Este medicamento não 
deve ser utilizado por períodos maiores que duas semanas.
Para crianças menores de 12 anos, utilizar pequenas 
quantidades do produto, não ultrapassando 45 gramas do 
medicamento por semana.
“Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os 
horários, as doses e a duração do tratamento”.
“Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu 
médico”.
“Não use medicamento com prazo de validade vencido. 
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento”.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE 
CAUSAR?
O cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de 
neomicina creme e pomada para uso dermatológico pode 
raramente causar reações como ardência, coceira, 
irritação, ressecamento, hipopigmentação ou infecção 
secundária.
Após aplicação tópica do creme ou pomada em algumas 
áreas afetadas, observaram-se efeitos sistêmicos da droga 
como toxicidade no ouvido e rins.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE 
QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO?
O uso prolongado do cetoconazol + dipropionato de 
betametasona + sulfato de neomicina creme e pomada 
para uso dermatológico podem levar a um mau 
funcionamento dos rins, porém seus sintomas são 
reversíveis. Deve-se tratar o desequilíbrio de eletrólitos, 
caso necessário. Se houver toxicidade crônica, deve-se 
retirar o medicamento gradativamente.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICA-
MENTO?
Este medicamento deve ser guardado em sua embalagem 
original, e conservado em temperatura ambiente (entre 15 
e 30 °C), em local seco, fresco e ao abrigo da luz (evite 
armazená-lo no banheiro).

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA 
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE
CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
O cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de 
neomicina creme e pomada para uso dermatológico é 
eficaz no tratamento de diversas afecções da pele. Devido 
à fórmula possuir três agentes com efeitos farmacológicos 
dist intos, proporcionará ação anti inf lamatória, 
antibacteriana e antimicótica causadas por germes 
sensíveis.
Cada grama de cetoconazol + dipropionato de 
betametasona + sulfato de neomicina creme e pomada 
contém 0,64 mg de dipropionato de betametasona, 
equivalente a 0,5 mg de betametasona, um corticosteróide 
sintético fluorado para uso dermatológico.
O dipropionato de betametasona é um potente 
corticosteróide tópico, eficaz no tratamento de dermatoses 
sensíveis a corticóides, possui ação antiinflamatória, 
antipruriginosa e vasoconstritora. Sua absorção sistêmica 
é em torno de 12 a 14 % da dose e sua meia-vida de 
eliminação é de 5,6 horas. Quimicamente, o dipropionato 
de betametasona é 9-flúor-11-beta, 17,21 trihidroxi-16, 
be ta-met i lp regna-1 ,4-d ieno-3 ,20-d iona 17,21-
dipropionato. A betametasona está presente na fórmula na 
concentração de 0,05 %.
O cetoconazol quando usado topicamente é pouco 
absorvido, mas sistemicamente possui propriedades 
farmacológicas. Como é degradado pelas enzimas 
microssomais hepáticas em metabólitos inativos, que são 
excretados primariamente na bile ou nas fezes, sua meia-
vida de eliminação é bifásica com uma meia-vida de 2 horas 
durante as primeiras 10 horas e com uma meia-vida de 8 
horas depois disso e liga-se 99 % às proteínas plasmáticas. 
O cetoconazol está presente na fórmula na concentração 
de 2 % é um antimicótico de amplo espectro que inibe in 
vitro o crescimento de dermatófitos como: Trichophyton, 
Microsporum e Epidermophyton e leveduras mais comuns 
como Candida albicans pela alteração da permeabilidade 
da membrana celular dos mesmos.
O sulfato de neomicina é um antibiótico aminoglicosídeo 
que possui  ação bacter ic ida sobre d iversos 
microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos. Seu 
efeito bactericida é atribuído a ligação irreversível à 
subunidade 30 S do ribossomo. Sua aplicação tópica não 
resulta em concentrações séricas ou renais detectáveis da 
droga, sistemicamente apresenta uma meia-vida de 
eliminação de 3 horas para adulto e de 3-10 horas para 
crianças; metabolismo hepático mínimo e excreção renal 
de 30 a 50 % da droga não-modificada.

INDICAÇÕES
O cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de 
neomicina creme e pomada para uso dermatológico é 
indicado no tratamento de afecções da pele causadas por 
germes sensíveis, como dermatites de contato, dermatite 
atópica, dermatite seborréica, intertrigo, disidrose e 
neurodermatite.

CONTRA-INDICAÇÕES
O cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de 
neomicina creme e pomada para uso dermatológico não 
deve ser utilizado por pacientes que possuem 
hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da 
fórmula e também nos casos de infecções da pele, como 
lesões tuberculosas, herpes simples ou zoster, varicela e 
sífilis cutânea.
O medicamento não deve ser usado via oftálmica.

MODO DE USAR E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 
DEPOIS DE ABERTO
O medicamento não deve ser utilizado por períodos 
superiores de 2 semanas.

POSOLOGIA
Aplicar suavemente sobre a área afetada uma pequena 
quantidade de cetoconazol + dipropionato de 
betametasona + sulfato de neomicina creme ou pomada 
para uso dermatológico uma vez ao dia. Em alguns casos 
pode ser necessário a aplicação duas vezes ao dia 
conforme a gravidade da lesão. Em crianças menores de 
12 anos de idade, utilizar apenas uma pequena quantidade 
do medicamento, não excedendo 45 gramas por semana.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Qualquer efeito adverso relatado ao uso sistêmico de 
corticosteróides, incluindo supressão supra-renal, pode 
ocorrer também com o uso de corticosteróides de uso 
tópico como o cetoconazol + dipropionato de 
betametasona + sulfato de neomicina creme e pomada 
para uso dermatológico, principalmente em lactentes e 
crianças. A absorção do creme e pomada será maior 
quando as superfícies extensas do corpo forem tratadas 
anteriormente ou se for empregada a técnica oclusiva.
Precauções adequadas devem ser tomadas quando for 
necessário fazer o uso prolongado do medicamento em 
lactentes e crianças de baixa idade. Para crianças menores 
de 12 anos de idade deve-se utilizar quantidade inferior a 
45 gramas por semana.
Este medicamento não deve ser utilizado por períodos 
maiores que 2 semanas. O cetoconazol + dipropionato de 
betametasona + sulfato de neomicina creme e pomada 
para uso dermatológico não deve ser utilizado próximo aos 
olhos, e evitar contato com a conjuntiva, também não deve 
ser aplicado no canal auditivo externo se a membrana do 
tímpano estiver perfurada.

USO NA GRAVIDEZ E LACTAÇÃO
Ainda não está estabelecida a segurança para o uso de 
cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de 
neomicina creme e pomada para uso dermatológico em 
mulheres grávidas. Por isso após avaliação do 
risco/benefício para o feto, não é recomendado o uso em 
áreas muitos extensas e por períodos prolongados.

USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE 

RISCO

Idosos

As mesmas condições dadas aos adultos devem ser 

seguidas para os pacientes idosos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não há relatos de interação medicamentosa clinicamente 

relevante para cetoconazol + dipropionato de 

betametasona + sulfato de neomicina creme e pomada 

para uso dermatológico, mas podem ocorrer interações 

com medicamentos hepatotóxicos, anticoagulantes, 

ciclosporinas antagonistas do receptor H  da histamina, 2

isoniazida, rifampicina, fenitoína, terfenadina, indinavir, 

saquinavir, ritonavir ou cisaprida. 

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

Algumas reações adversas locais foram relatadas com o 

uso de corticosteróides tópicos, especialmente sob 

curativos oclusivos, que incluem queimação, prurido, 

irritação, secura, foliculite, hipertricose, erupções 

acneiformes, hipopigmentação, dermatite perioral, 

dermatite alérgica de contato, maceração da pele, infecção 

secundária, atrofia da pele, estrias e miliárias. O uso tópico 

prolongado de neomicina especialmente, quando aplicado 

em áreas amplas da pele ou em casos onde a pele está 

seriamente lesada, pode causar efeitos sistêmicos 

indesejáveis, como ototoxicidade e nefrotoxicidade.

SUPERDOSAGEM

O uso prolongado de corticosteróides tópicos pode levar à 

supressão da função hipófise-supra-renal, resultando em 

insuficiência supra-renal secundária. Neste caso, deve-se 

tratar os sintomas e o desequilíbrio eletrolítico, caso 

necessário. Os sintomas do hipercorticismo agudo são 

reversíveis. Em caso de toxicidade crônica, recomenda-se 

retirar o corticosteróide gradativamente.

ARMAZENAGEM

Este medicamento deve ser armazenado em sua 

embalagem original e conservado em temperatura 

ambiente (entre 15 a 30 °C), em lugar seco, fresco e ao 

abrigo da luz. 

Reg. da pomada dermatológica no M.S. 1.2568.0132 
Reg. do creme dermatológico no M.S. 1.2568.0133
Farmacêutico Responsável: Dr. Luiz Donaduzzi CRF-PR 5842
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