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Prednisolona base 
Corticosteróide, antiinflamatório 
 
Uso humano e veterinário 
CAS: 50-24-8 
Fórmula Molecular: C21H28O5 
Peso Molecular: 360,45 
Fator de correção: não se aplica 
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: não se aplica 
USO ORAL 
 
Os antiinflamatórios hormonais pertencem ao grupo dos hormônios produzidos pelo córtex adrenal denominado 
corticosteróides. Estes são formados a partir do colesterol e tem 21 átomos de carbono em sua molécula. A 
presença de oxigênio nos carbonos 11 e 17 confere atividade mineralocorticóide e a presença de hidroxila nestes 
carbonos, atividade antiinflamatória. São classificados conforme a sua estrutura molecular em mineralocorticoides 
e glicocorticóides. São utilizados em processos inflamatórios severos e que não respondem aos antiinflamatórios 
não hormonais. Seu emprego no tratamento de patologias articulares degenerativas baseia-se em suas 
propriedades analgésica, antiinflamatória e inibidora do catabolismo articular. 
 

Propriedades 
 Corticosteróide 

 Antiinflamatório  

  

Mecanismo de ação  
USO HUMANO 
Diminui ou previne a inflamação ao suprimir a migração de polimorfonucleares e fibroblastos; diminuir a produção 
de mediadores inflamatórios e reduz a permeabilidade capilar.  
Início da ação: rápida, após a administração. 
Metabolismo: Hepático na maioria dos tecidos. 
Meia vida de eliminação: 2,6 a 3 horas; se nefropatia em estágio final, 3 a 5 horas. 
Excreção: Urina 

 
USO VETERINÁRIO 
Este medicamento é de uso humano, porém com literatura técnica que baseia seu uso na medicina veterinária. O 
uso de suas informações é de responsabilidade do médico veterinário. 

 
Estudos de eficácia 
Foram compilados resultados do tratamento de todas as crianças com anemia de Diamond-Blackfan registradas na 
Sociedade Japonesa de Hematologia Pediátrica entre 1988 e 1998. Cinquenta e quatro crianças foram identificadas. 
O tratamento de primeira linha instituído para todas as crianças foi a prednisolona (2 mg/kg/dia); em 17 crianças, 
houve necessidade de iniciar tratamento com ciclosporina A (CsA). A probabilidade de remissão sem necessidade de 
medicamento foi significantemente maior para as crianças tratadas somente com prednisolona em comparação 
com aquelas que necessitaram uso de CsA. Foram randomizados 359 pacientes pediátricos com leucemia 
linfoblástica aguda (LLA) para receber prednisolona (60 mg/m² na indução e 40 mg/m² nas intensificações) ou 
dexametasona (8 mg/m² na indução e 6 mg/m² nas intensificações). A sobrevida livre de eventos após 8 anos de 
seguimento foi de 81,1 ±3,9% para a dexametasona e 84,4 ±5,2% para a prednisolona, no grupo de risco básico 
(P=0,217), e de 84,9 ±4,6% para a dexametasona e 80,4 ±5,1% para a prednisolona, no grupo de risco intermediário 
(P=0,625). Embora o número absoluto de pacientes que apresentaram toxicidade grave tenha sido maior no grupo 
dexametasona, não se observou diferença estatisticamente significativa.  
Estudo avaliou a eficácia e a segurança de um esquema de 6 ciclos (repetidos a cada 21 dias) com mitoxantrona (14 
mg/m²; D1), clorambucil (10 mg/d; D1 a D10 e prednisolona (25 mg/m²; D1 a D10) no tratamento de 130 
portadores de linfoma não-Hodgkin (LNH) (88 com baixo grau e 42 com alto grau). No grupo de LNH de baixo grau, 
observou-se 86% de resposta (50%, resposta completa; 36%, resposta parcial), e no grupo de alto grau, a taxa de 
resposta foi de 64% (33%, resposta completa; 31%, resposta parcial). A toxicidade foi considerada baixa.  
O esquema de melfalano com prednisolona (MP) foi comparado com a associação de mitoxantrona, vincristina e 
prednisolona (NOP) em um estudo fase III envolvendo 151 portadores de mieloma múltiplo (MM). No esquema MP, 
a dose de prednisolona usada foi de 100-200 mg/dia, do D1 ao D4, repetidos a cada 4 semanas, e no esquema NOP 
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a dose de prednisolona foi de 250 mg do D1 ao D4 e do D17 ao D20. Os dois esquemas estavam programados para 
serem repetidos por até 1 ano. A taxa de resposta nos pacientes tratados com MP e NOP foram de 60% e 64% (P 
=NS) e o tempo para progressão foi de 16 meses (IC95%, 14-51 meses) e 21 meses (IC95%, 15-27 meses; P =NS), 
respectivamente. A mediana da sobrevida foi superior nos pacientes tratados com MP (31 meses [IC95%, 21-43 
meses] vs. 14 meses [IC95%, 7-21 meses]; P =0,02), indicando superioridade do esquema MP.  
Foram comparados dois esquemas de prednisolona oral no tratamento da púrpura trombocitopênica idiopática 
(PTI): dose baixa (0,5 mg/kg/dia) e dose convencional (1,0 mg/kg/dia). Cinquenta e nove pacientes adultos foram 
randomizados para cada um dos tratamentos, não se observando diferença estatística para as taxas de remissão 
entre os grupos (35% no grupo “dose baixa” e 39% no grupo “dose convencional”). Entretanto, o tempo médio de 
hospitalização foi menor no grupo “dose baixa” (20 dias vs. 50 dias; P < 0,001). Em conclusão, o tratamento da PTI 
com prednisolona oral em dose baixa tem a mesma eficácia da dose alta, mas se associa a menor tempo de 
permanência intra-hospitalar. A prednisolona foi comparada com outros corticosteroides no tratamento da artrite 
reumatoide (AR). Foi conduzido estudo com 142 pacientes para comparar, durante 12 semanas, a prednisolona (7,5 
mg/dia) com budesonida em cápsulas de liberação ileal (3 mg ou 9 mg) e placebo. A prednisolona e a budesonida 9 
mg tiveram eficácia semelhante na melhora da artrite, resposta esta que teve magnitude superior ao placebo e à 
budenosida 3 mg. O critério de resposta ACR20 foi atingido em 25% dos pacientes tratados com placebo, 22% com 
budesonida 3 mg, 42% com budesonida 9 mg e 56% com prednisolona 7,5 mg. Eventos adversos atribuíveis aos 
glicocorticoides foram semelhantes nos grupos tratados com os mesmos. Não se observou rebote dos sintomas 
após a suspensão dos tratamentos. Foi observada melhora nas seguintes variáveis após tratamento com 
prednisolona (na dose de 0,4 mg/kg/dia) durante 10 dias, em comparação com o placebo em pacientes com artrite 
reumatoide juvenil: grau de fraqueza muscular; fadiga; avaliação subjetiva global; avaliação global pelo médico; 
índices articulares de articulações comprometidas. Foram comparados dois esquemas de corticosteroides para o 
tratamento da crise asmática: 65 pacientes adultos foram randomizados para tratamento parenteral 
(hidrocortisona, 100 mg IV a cada 6 horas por 72 horas) ou oral (prednisolona, 100 mg VO uma vez ao dia por 72 
horas). Todos os pacientes receberam corticosteroides inalatórios e broncodilatadores. Observou-se melhora 
significativa dos sintomas e do pico de fluxo expiratório (PEF) nos dois braços de tratamento, sem que houvesse 
diferença entre eles. A tolerabilidade também foi igual nos dois grupos, indicando que a prednisolona é uma 
alternativa eficaz e segura à corticoterapia parenteral no tratamento da exacerbação asmática em adultos.  
Estudo duplo-cego controlado com placebo avaliou o impacto clínico e radiológico de um tratamento curto com 
prednisolona em pacientes com polipose nasal. Quarenta pacientes foram randomizados para prednisolona (50 
mg/dia por 14 dias) ou placebo. A eficácia do tratamento foi avaliada pela avaliação médica, questionário de 
sintomas, rinoscopia e ressonância magnética (RM). Ao final de duas semanas, observou-se melhora dos sintomas 
nasais somente nos pacientes tratados com prednisolona, e tanto a MR quanto a rinoscopia mostraram redução do 
tamanho dos pólipos somente após o corticosteroide. O tratamento com prednisolona foi bem tolerado, sendo a 
insônia o único evento adverso relatado com frequência superior ao grupo placebo.  
Resultados positivos foram obtidos em um estudo tailandês com 105 pacientes randomizados para prednisolona 
(50 mg/dia) ou placebo durante 14 dias. A resposta clínica foi avaliada pelo escore de sintomas nasais, índice de 
pico de fluxo e escore de pólipos nasais. Além disso, foi realizada rinoscopia e exames radiográficos para avaliar o 
tamanho dos pólipos. Observou-se melhora clínica e redução do tamanho dos pólipos apenas nos pacientes 
tratados com prednisolona. 

 
Sugestões de dosagem  
USO ORAL (HUMANO): 
Prednisolona base – Indicada para uso INTERNO nas concentrações de 5mg a 60mg por dia. Administrar com 
alimentos para diminuir os efeitos gastrointestinais.  
 
Observação: Para uso tópico, indica-se a Prednisolona acetato nas concentrações de 0,125 a 1% em colírios e 
pomadas. 
 
USO ORAL - VETERINÁRIO 
Caninos 
Uso em alergias 
Canino - 0.5-1.0 mg/ kg 
 
Caninos 
Uso em imunossupressão 
Canino - 2.0 mg/kg 
 
Caninos 
Uso contínuo em manhãs alternadas 
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Canino - 0.5-2.0 mg/kg 
 
Felinos 
Uso em alergias 
Felino - 1.0 mg/kg 
 
Felinos 
Uso em imunossupressão 
Felino - 3.0 mg/kg 
 
 
Felinos 
Uso contínuo em noites alternadas 
Felino - 2.0-4.0 mg/kg 
 
Observação: Oriente o cliente a observar constantemente o animal e informar ao médico veterinário responsável 
sobre qualquer efeito adverso observado. Este medicamento não deve ser interrompido sem consultar o médico 
veterinário. A interrupção abrupta do tratamento pode causar efeitos adversos graves. 

 
Indicações e aplicações  
USO HUMANO 
A prednisolona é indicada como agente anti-inflamatório e imunossupressor em patologias cujos mecanismos 
fisiopatológicos envolvam processos inflamatórios e/ou autoimunes; para o tratamento de condições endócrinas; e 
em composição de esquemas terapêuticos em algumas neoplasias:  
- Distúrbios Endócrinos: Insuficiência adrenocortical primária ou secundária (sendo que corticosteroides naturais 
como cortisona ou hidrocortisona são de primeira escolha). Análogos sintéticos podem ser utilizados em conjunto 
com mineralocorticoides, quando necessário (na infância a suplementação de mineralocorticoides é especialmente 
importante); hiperplasia adrenal congênita; tireoidite não-supurativa; hipercalcemia associada ao câncer.  
- Distúrbios Reumáticos: Como terapia adjuvante para administração em curto prazo (para reverter paciente em 
episódio agudo ou exacerbado) em: artrite psoriática, artrite reumatoide, incluindo artrite reumatoide juvenil (em 
casos particulares serão utilizadas terapias de manutenção de baixas doses); espondilite anquilosante; bursite 
aguda e subaguda; tenossinovite aguda inespecífica; artrite gotosa aguda; osteoartrite pós-traumática; sinovites 
osteoartríticas; epicondilites.  
- Colagenoses: Durante exacerbação ou como terapia de manutenção em casos particulares de lúpus eritematoso 
sistêmico, cardite reumática aguda.  
- Doenças Dermatológicas: Pênfigo; dermatite herpetiforme bolhosa; eritema multiforme grave (Síndrome de 
Stevens-Johnson); dermatite esfoliativa; micoses fungóide; psoríase grave; dermatite seborréica grave. - Estados 
Alérgicos: Controle de condições alérgicas graves ou incapacitantes refratárias aos meios adequados de 
tratamentos convencionais; rinite alérgica perene ou sazonal; dermatite de contato; dermatite atópica; doenças do 
soro; reações de hipersensibilidade a drogas.  
- Doenças Oftálmicas: Processos inflamatórios e alérgicos agudos e crônicos graves: envolvendo o olho e seus 
anexos como úlceras marginais alérgicas da córnea; herpes zoster oftálmico; inflamação do segmento anterior; 
coroidite e uveíte posterior difusa; oftalmia simpática; conjuntivite alérgica; ceratite; coriorretinite; neurite óptica; 
irites e iridociclites.  
- Doenças Respiratórias: Sarcoidose sintomática; Síndrome de Loeffler não tratável por outros meios; beriliose; 
tuberculose pulmonar fulminante ou disseminada quando usado concomitantemente à quimioterapia 
antituberculosa apropriada; pneumonite por aspiração; asma brônquica. - Distúrbios Hematológicos: Púrpura 
trombocitopênica idiopática em adultos; trombocitopenia secundária em adultos; anemia hemolítica adquirida 
(autoimune); eritroblastopenia (anemia eritrocítica); anemia hipoplásica congênita (eritroide).  
- Doenças Neoplásicas: Para o tratamento paliativo de leucemia e linfomas em adultos; leucemia aguda infantil.  
- Estados Edematosos: Para indução de diurese ou remissão da proteinúria na síndrome nefrótica idiopática ou 
devida ao lúpus eritematoso, sem uremia.  
- Doenças Gastrintestinais: Manutenção do paciente após um período crítico da doença em colite ulcerativa e 
enterite regional. 

 
USO VETERINÁRIO 
Glicocorticóide antiinflamatório e imunossupressor. A prednisolona pode ser indicada no tratamento de doenças 
inflamatórias imunomediadas, como miosites, poliartrites, meningites e lúpus eritematoso, e ainda no tratamento 
de otite externa, edema espinhal vasogênico, lúpus, doença obstrutiva pulmonar crônica e outros casos a critério do 
médico veterinário. No cão, é indicada a associação de trimeprazina e prednisolona para alivio do prurido. 
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Informações de Segurança  
USO HUMANO 
Por sua menor atividade mineralocorticóide, a Prednisolona apresenta menor possibilidade que a cortisona ou a 
hidrocortisona de provocar retenção de sódio, desequilíbrio eletrolítico e edema. Na aplicação ocular prolongada de 
formulações contendo Prednisolona e outros corticosteróides, pode ocorrer um aumento da pressão intraocular e 
uma diminuição da capacidade visual.  
A corticoterapia pode alterar a motilidade e o número de espermatozoides. Poderá ser necessário monitoramento 
por período de até um ano após o término de tratamento prolongado ou com doses altas de corticosteroides. 
Este medicamento pode causar doping. 
 
USO VETERINÁRIO 
A retirada abrupta do tratamento com glicocorticoides pode ocasionar efeitos como febre, mialgia e artralgia, 
podendo ser confundidos com a exacerbação dos sintomas prévios da doença tratada. Os glicocorticoides causam 
diversos efeitos adversos, que podem, porém, ser controlados com o ajuste adequado da dose durante o 
tratamento.  
Dentre eles estão: Distúrbios eletrolíticos como retenção de sódio e edema (poliúria), excreção aumentada de 
potássio (polidipsia), excreção aumentada de cálcio (polifagia), náuseas, vômitos, úlcera péptica, esofagite, 
pancreatite, hipercortisolismo, insuficiência suprarrenal secundária, diabete melito, hipertensão arterial, 
tromboembolismo, glaucoma, fraqueza muscular, fraturas ósseas, necrose asséptica da cabeça do fêmur, 
neutrofilia, eosinopenia, linfopenia, monocitopenia e púrpuras. Como os glicocorticoides dificultam a deposição de 
fibrina e a proliferação de fibroblastos acaba por retardar o processo de cicatrização. 
A prednisolona quando utilizada no terço final da gestação pode induzir o parto prematuro além do risco de causar 
distocia, morte fetal, retenção de placenta e metrite. 

 
Interações medicamentosas  
Ciclosporina (possível aumento dos níveis plasmáticos de ciclosporina e da creatinina, recomendado: administrar 
com precaução); Digoxina (diminuição do efeito da digoxina, recomendado: administrar com precaução); Digoxina 
(diminuição do efeito da digoxina, recomendado: administrar com precaução); Indometacina (aumento da fração 
livre da prednisolona, recomendado: administrar com precaução); Barbitúricos, Fenitoína (redução do nível 
plasmático da prednisolona).  

 
Recomendações farmacotécnicas  
Excipientes compatíveis: lactose monoidratada, celulose microcristalina, amidoglicolato de sódio, dióxido de silício e 
estearato de magnésio. 

 
Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.  
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