ÁCIDO RETINÓICO - TRETINOÍNA
Tratamento de acne e prevenção de rugas

Descrição
Trata-se de uma substância isolada, de pó cristalino amarelo a amarelo alaranjado, praticamente
insolúvel em água, pouco solúvel em etanol, ligeiramente solúvel em éter e solúvel em acetona. Estabilidade
em pH 4,5 a 6,5.
Utilizado há mais de 35 anos principalmente para uso
tópico para o tratamento da acne vulgar, por ser um retinóide, é
a forma ácida da vitamina A. Além disso, promove a melhora

acentuada das rugas e lentigos solares. Estimula a mitose, a renovação dos folículos das células epiteliais e a
descamação.
Armazenamento: deve ser armazenado em recipientes herméticos, ao abrigo da luz e umidade. Após
aberto, conservar sob refrigeração (de 2 à 8°C).

Indicações
• Tratamento de acne vulgar;
• Tratamento e prevenção de rugas;
• Tratamento de hipercromias.

Contraindicações
Contraindicado para gestantes e lactantes e para pacientes sensíveis a esse ativo. O efeito
teratogênico pode ocorrer até um mês após a interrupção do uso do fármaco.

Reações Adversas
Este produto pode causar ardência e sensação de aquecimento, eritema, ressecamento, coceira e
descamação. Em peles sensíveis pode causar edema, bolhas e eczema. A aplicação excessiva pode causar
eritema severo, descamação e desconforto sem aumento da eficácia. Pode ocorrer fotossensibilização,
hipopigmentação e hiperpigmentação temporária.

Concentração Recomendada
Uso externo
De 0,01% a 0,1%, aplicar 1 vez ao dia, preferencialmente à noite.
Concentrações maiores são eventualmente utilizadas em preparações para peelings (1 a 10%)
destinadas ao uso em consultórios e aplicadas por profissional.

OBS: A manipulação de formulações em pequenas quantidades, contendo ácido retinóico em
concentrações

menores,

implica

na

pesagem

de

quantidades diminutas deste fármaco. Para se evitar erros
de pesagem e, consequentemente, desvios de teor no
produto final, é recomendável o uso de solução auxiliar
diluída de ácido retinóico. Contudo, as soluções auxiliares
diluídas devem ser preparadas para o uso em um curto
período de tempo (não ultrapassar a 15 dias) e
armazenada adequadamente em condições ideais.

Incompatibilidades
Não deve ser utilizado concomitantemente a outros esfoliantes, porém se tiverem sido utilizados,
deve-se esperar o término de seu efeito. Medicamentos fotossensibilizantes; cosméticos com potente ação
secativa; preparações antiacnéicas contendo peróxido de benzoíla, resorcinol, ácido salicílico ou enxofre;
agentes oxidantes fortes; oxigênio atmosférico; luz visível e UV; metais pesados; faixas de pHs diferentes da
faixa de 4,5 a 6,5; temperaturas elevadas (acima de 40°C).
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