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     Introdução 

 Ciclopiroxolamina é um antifúngico tópico do grupo das hidroxipiridonas. Estes 

agentes são considerados bloqueadores da fase G1/S dom processo mitótico de alguns 

microorganismos, sendo ativos contra leveduras, dermatófitos e fungos filamentosos. O 

Ciclopirox em específico, age adicionalmente como inibidor do transporte de certos 

substratos essenciais (aminoácidos por exemplo) para o interior das células fungicas, e 

interfere na biossíntese de proteínas, RNA e DNA das células fungicas em crescimento. Eficaz 

contra candidíase genital, ptiríase versicolor e outras micoses cutâneas, Ciclopirox exerce 

efeito fungicida contra Cândida albicans, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, 

Tricophyton mantagrophytes e T. rubrum.  
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Além disto, ele inibe o crescimento do Pityrosporum orbiulare (antigamente chamado de 

Malassezia furfur). 

Niewerth et al (2002) acreditam que o mecanismo de ação do Ciclopirox contra a 

Cândida albicans, em particular, ocorra por meio da quelação de íons metálicos. 

Conseqüentemente a efetividade antimicótica desse agente reduz a viabilidade geral da 

levedura ou aumenta a sua sensibilidade ao sistema imunológico humano ou ainda reduz a 

capacidade da C.albicans de produzir fatores virulentos específicos que são indispensáveis 

para a infecção. O metabolismo do ferro parece exercer papel importante no efeito do 

Ciclopirox Olamina contra C. albicans. 

Foram registradas taxas de cura com Ciclopiroxolamina para as dermatomicoses e 

infecções por cândida que variam de 81 a 94%. 

  

 

     Indicações 

 • Infecções fúngicas na pele, couro cabeludo, unhas e trato vaginais tais como 

dermatofitoses, pitiríase versicolor, candidíase cutânea e vaginal. 

 

 
     Concentração Recomendada 

 Usado sob a forma de olamina, Ciclopirox é o fármaco de primeira escolha no 

tratamento tópico de candidíase cutânea, Tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis e tinea 

versicolor. 

O ativo pode ser incorporado em qualquer tipo de base nas concentrações de 0,1 a 

1,0%. O paciente deve friccionar suavemente o produto sobre a região afetada duas vezes ao 

dia (manhã e noite). O tratamento deve durar duas a quatro semanas ou mais. Produtos 

industrializados disponibilizam o Ciclopiroxolamina em soluções (10mg/ml) ou cremes 

(10mg/g). 



 

 

 
     Informações Complementares 

 Após ser aplicado a pele em base cremosa, o Ciclopirox penetra pela epiderme até a 

derme, mas, mesmo sob oclusão, 1,5% são absorvidos para a circulação sistêmica. Como a 

meia vida dessa substância é de 1,7 horas, não tende a haver acúmulo sistêmico com o uso 

tópico. O fármaco penetra os folículos pilosos e as glândulas sebáceas. 

Algumas vezes o Ciclopirox pode gerar hipersensibilidade. 

Não há descrição de toxicidade tópica para Ciclopiroxolamina. 
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