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     Descrição 

O cloridrato de terbinafina é um antifúngico e funciona eliminando o fungo causador 

do problema de pele. A terbinafina é uma alilamina com amplo espectro de atividade contra 

fungos patogênicos da pele, cabelo e unhas inclusive dermatófitos como Trichophyton (por 

exemplo, T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans e T. violaceum), 

Microsporum (por exemplo, M. canis), Epidermophyton floccosum e leveduras do gênero 

Candida (por exemplo, C. albicans) e Pityrosporum. Em concentrações baixas, a terbinafina 

tem ação fungicida contra fungos dermatófitos, filamentosos e alguns fungos dimórficos. Sua 

atividade contra leveduras é fungicida ou fungistática, dependendo da sua espécie . 

A terbinafina altera especificamente uma etapa inicial da biossíntese dos esteróis 

fúngicos. Essa interferência acarreta deficiência de ergosterol e acúmulo intracelular de 
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esqualeno, resultando em morte da célula fúngica. A terbinafina age por inibição da 

esqualeno-epoxidase, na membrana da célula fúngica. A enzima esqualenoepoxidase não 

está vinculada ao sistema do citocromo P450. A terbinafina não interfere no metabolismo de 

hormônios ou de outros medicamentos. 

Quando administrado por via oral, o fármaco concentra-se na pele, nos cabelos e nas 

unhas, em níveis associados à atividade fungicida. O creme possui um rápido início de ação e 

pode ser eficaz em um curto período de tratamento. 

A terbinafina liga-se fortemente com as proteínas plasmáticas (99%). Difunde-se 

rapidamente através da derme e se concentra no estrato córneo lipofílico. A terbinafina 

também é encontrada na secreção sebácea, atingindo assim altas concentrações nos folículos 

pilosos, pêlos e peles gordurosas. Há evidências de que a terbinafina se distribui na placa 

ungueal dentro das primeiras semanas após o início do tratamento. A terbinafina é 

metabolizada rápida e extensivamente por sete isoenzimas do citocromo P (CYP), com maior 

participação das CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 e CYP2C19. Sua biotransformação resulta 

em metabólitos sem atividade fúngica, que são excretados predominantemente na urina. A 

meia-vida de eliminação é de 17 horas. Não há indício de acúmulo. 

Não se observaram alterações das concentrações plasmáticas de terbinafina no 

estado de equilíbrio relacionadas à idade; porém, a velocidade de eliminação pode ser 

reduzida em pacientes com insuficiência renal ou hepática, proporcionando níveis sangüíneos 

de terbinafina mais elevados. Creme, Solução Tópica e Spray Tópico - menos de 5% da dose 

é absorvida sistemicamente após aplicação tópica em seres humanos; portanto, a exposição 

sistêmica é muito baixa 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

     Indicações 

 Este medicamento é utilizado para o tratamento de infecções fúngicas de pele 

causadas por dermatófitos como Trichophyton, Microsporum canis e Epiedermohyton 

flocosum. Também é indicado para o tratamento de uma condição chamada pitiríase (tinea) 

versicolor causada por Pityrosporum orbiculare, tais como: pé de atleta, coceira da virilha, 

micoses do corpo. Este medicamento também é indicado para o tratamento de infecções de 

pele, principalmente as causadas pelo gênero Candida 

  

     Contraindicações 

 

É contraindicado a pacientes alérgicos à terbinafina ou a outros componentes da 

formulação. O uso deste medicamento não foi adequadamente estudado em pacientes com 

insuficiência renal e, portanto não e recomendado nesta população de pacientes 

Este medicamento é contraindicado em pacientes com doença hepática crônica ou 

ativa.  

 

 

     Interações Medicamentosas 

Conforme os resultados de estudos realizados in vitro e em voluntários sadios, a 

terbinafina apresenta insignificante potencial de inibir ou induzir a depuração dos 

medicamentos metabolizados pelo sistema do citocromo P450 (p. ex.: ciclosporina, 

terfenadina, triaxazolam, tolbutamina ou anticoncepcionais orais). 

Alguns casos de irregularidades menstruais têm sido relatados em pacientes que 

utilizam cloridrato de terbinafina concomitantemente com contraceptivos orais, embora a 

incidência desses distúrbios permaneçam dentro dos limites de incidência básica das 

pacientes tratadas com anticoncepcionais orais. 



 

 

Por outro lado, o clearance (depuração) plasmático da terbinafina pode ser acelerado 

por drogas que induzam o metabolismo (como a rifampicina) e pode ser inibido por 

medicamentos que inibam o citocromo P450 (como a cimetidina). Quando for necessária a 

administração simultânea desses fármacos, será preciso adaptar-se à dose de cloridrato de 

terbinafina. 

Estudos in vitro demonstraram que a terbinafina inibe o metabolismo intermediário 

do CYP2D6. Esses dados in vitro apresentam relevância clínica para compostos metabolizados 

predominantemente por essa enzima, como por ex.: antidepressivos tricíclicos, 

betabloqueadores, inibidores seletivos de recaptadores de serotonina, inibidores da 

monoaminoxidase tipo B (IMAO-B), e se esses demostrarem índice terapêutico baixo. ( veja 

”Precauções e advertências” ). Alguns casos de irregularidades menstruais têm sido relatadas 

em pacientes que utilizam Terbinafina concomitantemente com contraceptivos orais, embora 

a incidência desses distúrbios permaneçam dentro dos limites de incidência básica dos 

pacientes tratados com anticoncepcionais orais. Por outro lado, o clearance (depuração) 

plasmático da terbinafina pode ser acelerado por drogas que induzam o metabolismo (como 

a rifampicina) e pode ser inibida por medicamentos que inibam o citocromo P450 (como a 

cimetidina). Quando for necessária a administração simultânea desses fármacos, será preciso 

adaptar-se a dose de Terbinafina. 

Creme, Solução Tópica e Spray Tópico - Não se conhece nenhuma interação 

medicamentosa até o momento. 

 

 

     Reações Adversas 

Os efeitos colaterais são em geral leves a moderados e temporários. 

As reações adversas ao medicamento nos estudos clínicos ou na experiência pós-

comercialização estão classificadas pelo sistema de classe de órgão MedDRA. Dentro de cada 

sistema de classe de órgão as reações adversas estão classificadas de acordo com a 



 

 

frequência, sendo a mais frequente descrita primeiro. Dentro de cada grupo de frequência, 

as reações adversas estão apresentadas em ordem decrescente de gravidade. 

Adicionalmente a categoria da frequência correspondente de cada reação adversa, está 

baseada na seguinte convenção (CIOMS III): muito comum (≥ 1/10); comum (≥ 1/100 a < 

1/10); incomum (≥ 1/1.000 a < 1/100); rara (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) e muito rara (< 1/10.000). 

Reações adversas ao medicamento nos estudos clínicos e na experiência pós-

comercialização 

Distúrbios hematológicos e do sistema linfático 

Incomum: anemia. 

Muito raras: neutropenia, agranulocitose, trombocitopenia, pancitopenia. 

Distúrbios do sistema imunológico 

Muito raras: reações anafilactoides (incluindo angioedema), lupus eritematoso 

sistêmico e cutâneo. 

Distúrbios psiquiátricos 

Comum: depressão. 

Incomum: ansiedade. 

Distúrbios do sistema nervoso 

Muito comum: cefaleia. 

Comum: disgesia * incluindo ageusia*, vertigem. 

Incomuns: parestesia e hipoestasia. 

Distúrbios visuais 

Comum: deficiência visual. 

Distúrbios auditivos e do labirinto 



 

 

Incomum: zumbido. 

Distúrbios gastrintestinais 

Muito comuns: sintomas gastrintestinais (distensão abdominal, diminuição do apetite, 

dispepsia, náuseas, dor abdominal leve e diarreia). 

Distúrbios hepatobiliares 

Raras: falência hepática, hepatite, icterícia, colestase, aumento de enzima hepática. 

Distúrbios de pele e tecidos subcutâneos 

Muito comuns: erupções cutâneas, urticaria. 

Incomum: reação de fotossensibilidade. 

Muito raras: Síndrome de Stevens-Johnson, necrolise epidérmica toxica, pustulose 

exantematosa generalizada aguda, eritema multiforme, erupção cutânea toxica, dermatite 

esfoliativa, dermatite bolhosa. Erupcoes psoriasiformes ou exacerbação da psoríase. 

Alopecia. 

Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo 

Muito comuns: reações musculoesqueleticas (artralgia e mialgia). 

Distúrbios gerais e alterações no local da administração 

Incomum: Pirexia 

Comum: fadiga. 

Laboratoriais 

Incomum: diminuição do peso**. 

* hipogeusia, incluindo ageusia, que geralmente se recupera dentro de várias semanas 

após a descontinuação do medicamento. Casos isolados de hipogeusia prolongada foram 

relatados. 



 

 

** diminuição de peso secundário a disgeusia. 

 

Reações adversas de relatos espontâneos e casos da literatura (frequência 

desconhecida) 

As seguintes reações adversas foram derivadas de experiência pós-comercialização 

com este medicamento através de relatos de casos espontâneos e casos da literatura. Como 

estas reações são reportadas voluntariamente por uma população de tamanho incerto, não 

e possível estimar a sua frequência, que e, por conseguinte, classificada como desconhecida. 

Reações adversas da medicação estão listadas de acordo com as classes de sistemas de órgãos 

do Dicionário Medico para Atividades reguladoras (MedDRA). Dentro de cada classe de 

sistema de órgãos, as reações adversas são apresentadas em ordem decrescente de 

gravidade. 

Reações adversas de relatos espontâneos e casos da literatura (frequência 

desconhecida) 

Distúrbios do sistema imunológico: Reação anafilática, reação tipo a doença do soro. 

Distúrbios do sistema nervoso: Anosmia incluindo anosmia permanente, hiposmia. 

Distúrbios visuais: Visão borrada, acuidade visual reduzida. 

Distúrbios do ouvido e labirinto: Hipocausia, deficiência auditiva. 

Distúrbios vasculares: Vasculite. 

Distúrbios gastrintestinais: Pancreatite. 

Distúrbios de pele e tecido subcutâneo: Erupção cutânea com eosinofilia e sintomas 

sistêmicos. 

Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo: Rabdomiolise. 



 

 

Distúrbios gerais e condições do local de administração: Doença semelhante a gripe, 

sintomas da gripe, febre. 

Laboratoriais: Aumento da creatina fosfoquinase sérica. 

 

     Precauções 

Gravidez e lactação: a experiência clínica em mulheres grávidas é muito limitada, 

cloridrato de terbinafina não deve ser administrado durante a gravidez, a menos que, as 

potenciais vantagens superem os possíveis riscos. A terbinafina é excretada no leite materno, 

por isso mães que utilizam tratamento oral com cloridrato de terbinafina não devem 

amamentar.  

Os estudos de fertilidade e de toxicidade fetal realizados em animais não evidenciaram 

reações adversas. A experiência clínica em mulheres grávidas é muito limitada, terbinafina 

não deve ser administrado durante a gravidez, a menos que, as potenciais vantagens superem 

os possíveis riscos. A terbinafina é excretada no leite materno; por isso mães que utilizam 

tratamento oral não devem amamentar. 

Terbinafina solução e spray tópicos somente devem ser usados durante a gravidez se 

claramente indicados. 

 

Comprimidos - Pacientes com disfunção hepática crônica estável e pré-existente 

devem receber metade da dose normal; para esses pacientes deve-se também estabelecer 

um valor basal e realizar um acompanhamento adequado (veja “Reações Adversas”). 

Se um paciente apresentar sinais e sintomas sugestivos de disfunção hepática, como 

náusea persistente inexplicada, anorexia, cansaço ou icterícia, urina escura ou fezes 

esbranquiçadas, deve-se verificar a origem hepática e interromper a terapia com terbinafina 

(veja “Reações Adversas”). 



 

 

Os pacientes com diminuição da função renal (clearance (depuração) de creatinina < 

50 ml/min ou creatinina sérica superior a 300 mcg mol/L) devem receber metade da dose 

normal. 

Estudos in vitro mostraram que a terbinafina inibe o metabolismo CYP2D6. Portanto 

os pacientes sob tratamento concomitante com drogas metabolizadas predominantemente 

por essa enzima, como por ex.: antidepressivos tricíclicos, betabloqueadores, inibidores 

seletivos de recaptadores de serotonina, inibidores da monoaminoxidase tipo B (IMAO-B), 

devem ser monitorados se a droga coadministrada apresentar índice terapêutico baixo.  

Creme - terbinafina Creme destina-se exclusivamente ao uso externo. Deve-se evitar 

o contato com os olhos.  

Solução Tópica e Spray Tópico - Devem ser usados com cautela em pacientes com 

lesões nas quais o álcool possa causar irritação. Destinam-se exclusivamente ao uso externo. 

Podem causar irritação nos olhos. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os com 

água corrente e, se quaisquer sintomas persistirem consulte o médico. Em caso de inalação 

acidental, se algum sintoma aparecer e/ou persistir consulte o médico . 

Uso de Terbinafina em crianças: Terbinafina administrado por via oral é bem tolerado 

por crianças com mais de 2 anos de idade. A experiência com o uso de Terbinafina creme, 

solução tópica ou spray tópico em crianças é limitada e, portanto, o uso não é recomendado. 

 

 
     Concentração Recomendada 

É indicada por via oral em doses que podem variar de 125 a 250mg em dose única ou 

dividida em 2 tomadas, dependendo da manifestação. 

Por via tópica, a 1% em cremes e loções. 

Farmacocinética Comprimidos: Uma dose oral única de 250 mg de terbinafina 

proporciona concentrações plasmáticas máximas de 0,97 mcg/ml, duas horas após a 



 

 

administração. A meia-vida de absorção é de 48 minutos e a meia-vida de distribuição é de 4 

horas e 36 minutos. 

A biodisponibilidade da terbinafina é moderadamente modificada por alimentos, mas 

não o bastante para requerer ajuste das doses. 

A duração do tratamento varia de acordo com a indicação e a gravidade da infecção. 
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