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Prednisona base micronizada 
Corticóide com potente ação antiinflamatória 
 
Fórmula Molecular: C21H26O5 
Peso Molecular: 358,43 
Fator de correção (Fc): Não se aplica  
Fator de equivalência (FEq): Não se aplica 
CAS: 53-03-2 
Sinônimo: 1,2-Dehydrocortisone; Deltacortisone 
Nome químico: 17,21 - Dihydroxypregna- 1,4 - dieno-3,11,20-triona 
 
 
Prednisona é uma substância que proporciona potente ação antiinflamatória, antirreumática e antialérgica no 
tratamento de doenças que respondem a corticosteróides.  
 

Propriedades 
 Corticosteroide com potente ação antiinflamatória 

 

Mecanismo de ação 
A prednisona é um esteróide 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. Prednisona - comprimido - Bula para o profissional da saúde 3 A 

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

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

Farmacodinâmica  

Embora os efeitos fisiológicos, farmacológicos e clínicos dos corticosteroides sejam bem conhecidos, os mecanismos 

de ação exatos são incertos. As ações predominantes dos corticosteróides, naturais e sintéticos, determinam sua 

classificação em glicocorticoides e/ou mineralocorticoides. Em doses farmacológicas, os glicocorticoides naturais 

(cortisona e hidrocortisona) e seus análogos sintéticos, como a prednisona, são usados principalmente devido aos 

seus efeitos anti-inflamatórios e/ou imunossupressores. A prednisona não possui atividade mineralocorticoide 

clinicamente significativa; é, portanto, inadequada como agente isolado no tratamento de condições nas quais pode 

haver insuficiência adrenal. Análogos adrenocorticais sintéticos, incluindo a prednisona, são eficazes quando 

administrados por via oral. A prednisona administrada oralmente é rapidamente convertida em prednisolona 

biologicamente ativa.  

 

Farmacocinética  

A prednisona é convertida em prednisolona no fígado. Essa reação é catalisada pela enzima tipo 1 da desidrogenase 

11-beta-hidroxiesteroide, que funciona de modo redutor. Os níveis de prednisolona são mensuráveis meia hora 

após a administração oral de prednisona em humanos. Os picos de concentração plasmática são alcançados dentro 

de 1 a 3 horas, e a meia-vida plasmática é de aproximadamente 3 horas. O metabolismo da prednisona em 

prednisolona ocorre principalmente no fígado. Após a administração oral de prednisona em pacientes com doença 

hepática aguda ou crônica, os níveis de prednisolona no soro foram significativamente menores do que aqueles 

observados em indivíduos normais. Aparentemente, o nível de corticosteroide biologicamente efetivo é mais 

relacionado ao corticosteroide livre do que à concentração de corticosteroide total no plasma. Nenhuma relação 

específica foi demonstrada entre o nível de corticoide no sangue (total ou livre) e os efeitos terapêuticos, visto que 

os efeitos farmacodinâmicos dos corticoides geralmente persistem além do período dos seus níveis plasmáticos 

mensuráveis. Quando a meia-vida plasmática da prednisona é de aproximadamente 3 horas, a meia-vida biológica é 

de 12 a 36 horas. Com exceção da terapia de substituição, as doses efetivas e seguras dos corticoides foram 

determinadas por estudos essencialmente empíricos. A teoria de que a supressão adrenal-pituitária-hipotalâmica 

pode ser minimizada se a dosagem de corticosteroide evitar a fase noturna sensitiva fornece uma base para 

administração de uma única dose matutina de prednisona em oposição a um quarto da dose diária total a cada 6 

horas. Adicionalmente, uma vez que os efeitos da prednisona administrada oralmente pela manhã deixam de ser 
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evidentes após 36 horas, esse corticosteroide pode ser recomendado para dosagens em dias alternados em 

pacientes que necessitam de doses de corticosteroide de manutenção por períodos prolongados. Dados de estudos 

não clínicos Toxicologia: doses orais elevadas de prednisona (≥5g/kg) em ratos não causaram óbito. Mutagenicidade 

e alterações da fertilidade: embora não tenham sido relatados estudos sobre efeitos mutagênicos induzidos pela 

prednisona, foram relatados resultados negativos em tais estudos realizados com a prednisolona. Os estudos sobre 

reprodução e fertilidade não foram realizados com a prednisona. Entretanto, um estudo de um ano realizado em 

cães, mostrou que doses orais elevadas de prednisolona impedem o estro cíclico. 

 

Estudos de eficácia 
Os dados da ampla literatura disponível sobre o emprego terapêutico de prednisona comprimidos mostram que 
esse corticosteroide de uso consagrado apresenta índices de eficácia elevados nas diferentes indicações e usos 
terapêuticos. Assim, na literatura, estão documentados resultados favoráveis com o emprego da prednisona no 
tratamento de doenças endócrinas, osteomusculares, reumáticas, do colágeno, dermatológicas, alérgicas, 
oftálmicas, respiratórias, hematológicas, neoplásicas e outras que respondam ao tratamento com corticosteróides. 
 

Indicações e aplicações  
A prednisona é indicada para o tratamento de várias doenças endócrinas, osteomusculares, reumáticas, do 
colágeno, dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, respiratórias, hematológicas, neoplásicas e outras que respondam 
ao tratamento com corticosteróides. O tratamento corticosteroide hormonal é complementar à terapia 
convencional.  
 
Distúrbios endócrinos - Insuficiência adrenocortical primária ou secundária (em conjunto com mineralocorticoides, 
se necessário); hiperplasia adrenal congênita, tireoidite não supurativa; hipercalcemia associada a câncer.  
 
Distúrbios osteomusculares - Como tratamento complementar para administração por curto período na artrite 
reumatoide (para ajudar o paciente durante um episódio agudo ou exacerbação); osteoartrite (pós-traumática ou 
sinovite); artrite psoriática; espondilite anquilosante; artrite gotosa aguda; bursite aguda e subaguda; fibrosite; 
epicondilite; tenossinovite; miosite.  
 
Doenças do colágeno - Durante exacerbação ou como tratamento de manutenção em casos selecionados de lúpus 
eritematoso sistêmico; cardite reumática aguda; polimiosite e dermatomiosite. Doenças dermatológicas - Pênfigo; 
dermatite bolhosa herpetiforme; eritema multiforme grave (síndrome de Stevens-Johnson); dermatite esfoliativa; 
micose fungóide; psoríase grave; dermatite seborreica grave.  
 
Distúrbios alérgicos - Controle de condições alérgicas graves ou incapacitantes não tratáveis com terapia 
convencional, como: rinite alérgica sazonal ou perene; pólipo nasal; asma brônquica (incluindo estado de mal 
asmático); dermatite de contato; dermatite atópica (neurodermatite); reações medicamentosas ou por soro.  
 
Doenças oftálmicas - Processos inflamatórios e alérgicos, agudos e crônicos, envolvendo os olhos e anexos, como 
conjuntivite alérgica; ceratite; úlcera alérgica marginal da córnea; herpes-zoster oftálmico; irite e iridociclite; 
coriorretinite; inflamação do segmento anterior; uveíte posterior difusa e coroidite; neurite óptica; oftalmia do 
simpático.  
 
Doenças respiratórias - Sarcoidose sintomática; síndrome de Loeffler, sem resposta aos tratamentos convencionais; 
beriliose; tuberculose pulmonar disseminada ou fulminante, quando acompanhada por quimioterapia 
antituberculosa apropriada.  
 
Distúrbios hematológicos - Trombocitopenia idiopática e secundária em adultos; anemia hemolítica adquirida 
(autoimune); eritroblastopenia; anemia hipoplástica congênita (eritroide). Distúrbios neoplásicos - Como medicação 
paliativa no tratamento de leucemias e linfomas em adultos e leucemia aguda em crianças.  
 
Estados edematosos - Para induzir diurese ou remissão de proteinúria na síndrome nefrótica sem uremia, do tipo 
idiopático ou devido a lúpus eritematoso. Outros distúrbios - Meningite tuberculosa com bloqueio ou iminência de 
bloqueio subaracnoide, quando acompanhada concomitantemente por quimioterapia antituberculosa apropriada. 
 

Dose usual / Posologia  
Via oral – 5mg a 60mg diários, dependendo da doença em tratamento.  
A dose pediátrica, inicialmente, pode variar de 0,14mg a 2mg/kg de peso corporal por dia, ou de 4mg a 60mg por 
metro quadrado de superfície corporal por dia, dependendo da doença em tratamento.  
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Contraindicações  
Este medicamento é contraindicado para o uso por pessoa que tem infeções sistêmicas por fungos ou já teve 
reações alérgicas ou alguma reação incomum à prednisona, a outros corticosteroides ou qualquer um dos 
componentes da fórmula do produto.  
 
Uso pediátrico  
O crescimento e desenvolvimento de lactentes e crianças sob corticoterapia prolongada devem ser cuidadosamente 
acompanhados, uma vez que esses medicamentos podem alterar o crescimento e inibir a produção endógena de 
corticosteroides.  
Este medicamento pode causar doping. 
 

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. 
 

Interações medicamentosas  
O uso concomitante de fenobarbital, fenitoína, rifampicina ou efedrina pode aumentar o metabolismo dos 
corticosteroides, reduzindo seus efeitos terapêuticos. Pacientes em tratamento com corticosteroides e estrogênios 
devem ser observados em relação à exacerbação dos efeitos do corticosteroide. O uso concomitante de 
corticosteroides com diuréticos depletores de potássio pode intensificar a hipopotassemia. O uso de 
corticosteroides com glicosídeos cardíacos pode aumentar a possibilidade de arritmias ou de intoxicação digitálica 
associada à hipopotassemia. Os corticosteroides podem potencializar a depleção de potássio causada pela 
anfotericina B. Deve-se acompanhar com exames laboratoriais (dosagem principalmente de potássio) todos os 
pacientes em tratamento com associação desses medicamentos. O uso de corticosteroides com anticoagulantes 
cumarínicos pode aumentar ou diminuir os efeitos anticoagulantes, podendo haver necessidade de reajustes 
posológicos. Os efeitos dos anti-inflamatórios não-esteroides ou do álcool, somados aos dos glicocorticoides, 
podem resultar em aumento da incidência ou gravidade de úlceras gastrointestinais. Os corticosteroides podem 
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reduzir as concentrações plasmáticas de salicilato. Nas hipoprotrombinemias, o ácido acetilsalicílico deverá ser 
usado com precaução, quando associado aos corticosteroides. Quando os corticosteroides forem indicados para 
diabéticos, poderão ser necessários reajustes nas doses dos hipoglicemiantes. O tratamento com glicocorticoides 
pode inibir a resposta à somatotropina. 

 
Recomendação farmacotécnica: 
Excipientes compatíveis: dióxido de silício, lactose monoidratada, celulose microcristalina, estearato de magnésio, 
amidoglicolato de sódio. 
Não é necessário aplicar fator de correção. 
Não é necessário aplicar fator de equivalência.  

 
Informações de armazenamento 
Verificar condições de armazenamento no rótulo do produto.  
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