
 

 

        
 

     PREDNISONA ACETATO E BASE MICRO 
 

 

 
 
 

 
 

 

     Introdução 

 Prednisona é um corticosteroide biologicamente inerte que é convertido no fígado para o 

corticosteroide prednisolona principalmente glicocorticoide. Tem a mesma relação química com a 

prednisolona que a cortisona tem para hidrocortisona. As indicações e dosagem de prednisona para 

uso oral uso são exatamente os mesmos que os da prednisolona. 

 A prednisona é um esteroide adrenocortical sintético com propriedades predominantemente 

glicocorticoides. Os glicocorticoides, tais como a prednisona, produzem intensos e diversos efeitos 

metabólicos e modificam a resposta imunológica do organismo a diferentes estímulos. A prednisona 

proporciona potente efeito anti-inflamatório, antirreumático e antialérgico no tratamento de doenças 

que respondem a corticosteroides. A prednisona possui leve atividade  mineralocorticoide. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Corticosteroide, Anti-inflamatório 



 

 

     Indicações 

 •A Prednisona Base é indicada para tratamento de doenças de origem alérgica, 

dermatológica, endócrina, hematológica, inflamatória, renal, respiratória, reumática, 

autoimune, neoplásica ou no sistema nervoso. Age como agente anti-inflamatório ou 

imunossupressor. 

 •A Prednisona Acetato é indicada nas inflamações da conjuntiva bulbar e palpebral, 

nas inflamações da córnea e segmento anterior do globo, suscetíveis a esteroides. 

 

  

     Contraindicações 

  Predinsona Base Micro: 

 Contraindicada para uso por pacientes com infecções sistêmicas por fungos, 

hipersensibilidade à prednisona ou a outros corticosteroides. 

  Prednisona Acetato: 

 Infecções oculares purulentas agudas, herpes simples superficial aguda (ceratite 

dendrítica), vaccinia, varicela e a maioria das doenças virais da córnea e conjuntiva, 

tuberculose ocular, doenças fúngicas do olho e hipersensibilidade a qualquer dos 

componentes da formulação. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

 Antiácidos (redução dos níveis plasmáticos da prednisona quando administrado VO, 

recomendado: administrar essas medicações com intervalos de 2 horas), Asparaginase 

(aumento do efeito hiperglicemiante, potencialização de hepatoxicidade, recomendado: 

evitar a administração conjunta; Cianocobalamina (potencialização do efeito da 

cianocobalamina na anemia perniciosa), Hidroxocobalamina (potencialização do efeito da 

Hidroxocobalamina na anemia perniciosa); Magnésio trissilicato (redução dos níveis 

plasmáticos da prednisona quando administrado VO, recomendado: administrar essas 



 

 

medicações com intervalo de 2 horas, Vitamina B12 (potencialização do efeito da vitamina 

B12 na anemia perniciosa, recomendado: aumento da absorção da vitamina B12 em 

pacientes com anemia perniciosa). Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital (redução do efeito 

da prednisona), diuréticos tiazínicos e de alça (risco de hipopotassemia), digoxina (arritmia), 

anticoagulantes (risco de sangramento), insulina e antidiabéticos (risco de redução dos 

efeitos dos agentes hipoglicemiantes), somatropina (redução do efeito da somatropina). 

 

 

     Reações Adversas 

 As reações adversas à prednisona, que foram as mesmas relatadas para outros 

corticosteroides, são relativas tanto à dose quanto à duração do tratamento. Habitualmente, 

essas reações podem ser revertidas ou minimizadas pela redução da dose; esse procedimento 

é preferível à interrupção do tratamento com a droga. Alterações hidroeletrolíticas: retenção 

de sódio, perda de potássio, alcalose hipocalêmica, retenção de fluidos, insuficiência cardíaca 

congestiva em pacientes suscetíveis, hipertensão. Alterações osteomusculares: fraqueza 

muscular, miopatia corticosteroide, perda de massa muscular; agravamento dos sintomas de 

miastenia gravis; osteoporose; fraturas por compressão vertebral; necrose asséptica da 

cabeça do fêmur e do úmero; fratura patológica de ossos longos; ruptura de tendão. 

 Alterações gastrintestinais: úlcera péptica com possível perfuração e hemorragia; 

pancreatite; distensão abdominal; esofagite ulcerativa. Alterações dermatológicas: retardo 

na cicatrização, atrofia cutânea, pele fina e frágil; petéquias e equimoses; eritema facial; 

sudorese excessiva; supressão da reação a testes cutâneos; reações como dermatite alérgica, 

urticária, edema angioneurótico. Alterações neurológicas: convulsões; aumento da pressão 

intracraniana com papiledema (pseudotumor cerebral) geralmente após tratamento; 

vertigem; cefaleia. Alterações endócrinas: irregularidades menstruais; desenvolvimento de 

estado cushingoide; supressão do crescimento fetal ou infantil; insuficiência suprarrenal ou 

hipofisária secundária, principalmente em casos de estresse (cirurgias, trauma ou doença); 

redução da tolerância aos carboidratos; manifestação de diabetes mellitus latente; aumento 



 

 

da necessidade de insulina ou hipoglicemiantes orais em pacientes diabéticos. Alterações 

oftálmicas: catarata subcapsular posterior, aumento da pressão intraocular, glaucoma, 

exoftalmia. Alterações metabólicas: balanço nitrogenado negativo devido ao catabolismo 

proteico. Alterações psiquiátricas: euforia, alterações do humor; depressão grave com 

evidentes manifestações psicóticas; alterações da personalidade; hiperirritabilidade; insônia. 

Outras: reações de hipersensibilidade ou anafilactoides e reações do tipo choque ou de 

hipotensão. 

 
 

     Concentração Recomendada 

 Prednisona Base Micro: As necessidades posológicas são variáveis e devem ser 

individualizadas, baseadas na doença específica, sua gravidade e na resposta do paciente ao 

tratamento. 

 A dose inicial de Prednisona (substância ativa) para adultos pode variar de 5mg a 60mg 

diários, dependendo da doença em tratamento. Em situações de menor gravidade, doses 

mais baixas deverão ser suficientes, enquanto que determinados pacientes necessitam de 

doses iniciais mais elevadas. A dose inicial deverá ser mantida ou ajustada até que se observe 

resposta clínica favorável. 

 A dose pediátrica inicial pode variar de 0,14mg a 2mg/kg de peso por dia, ou de 4mg 

a 60mg por metro quadrado de superfície corporal, por dia. Posologias para lactentes e 

crianças devem ser orientadas segundo as mesmas considerações feitas para adultos, em vez 

de se adotar rigidez estrita aos índices indicados para idade ou peso corporal. 

 Prednisona Acetato: 0,125 a 1% em colírios e pomadas oftalmológicas.  
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