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Triancinolona base 
Corticosteroide, antiinflamatório esteroide imunossupressor 
 
 
CAS: 124-94-7 
Fórmula molecular: C21H27FO6 
Fator de correção: não é necessário.  
Fator de equivalência: Sim, de acordo com o teor descrito no certificado de análise. 
USO HUMANO E VETERINÁRIO 
USO ORAL 
 
 
 
A triancinolona base é um glicocorticoide administrado, como o álcool livre ou em forma esterificada, por via oral, 
no manejo de vários distúrbios em que os corticosteroides são indicados. 

 
Propriedades 
 Inflamação não reumática; 

 Tratamento de doenças respiratórias; 

 Episódios agudos de doenças reumáticas; 

 Artrite gotosa aguda; 

 Doenças alérgicas e dermatológicas; 

 Doenças gastrointestinais e hematológicas; 

 Insuficiência adrenocortical. 
 

 

Mecanismo de ação  
O mecanismo de ação da triancinolona é como um agonista do receptor hormonal corticosteroide. 
A triancinolona é um glicocorticoide sintético com propriedades antiinflamatórias e imunomoduladoras. Após a 
entrada na célula, a triancinolona se liga e ativa o receptor de glicocorticoide, o que leva à translocação do 
complexo ligante-receptor para o núcleo e induz a expressão de genes responsivos a glicocorticoides, como as 
lipocortinas. As lipocortinas inibem a fosfolipase A2, bloqueando assim a liberação de ácido araquidônico de 
fosfolipídios de membrana e impedindo a síntese de prostaglandinas e leucotrienos, ambos mediadores da 
inflamação. Além disso, a produção de citocinas pró-inflamatórias, incluindo interleucina (IL) -1 e IL-6, e a ativação 
de linfócitos T citotóxicos também é inibida. As células T são impedidas de produzir IL-2 e proliferar. Este agente 
também diminui o número de linfócitos circulantes, induz a diferenciação celular e estimula a apoptose através do 
aumento da expressão de Ikappa-β e da redução da ativação do fator nuclear (NF) kappa-β. 
A biotransformação se dá principalmente no fígado, onde eles sofrem processos de oxidação, redução, hidroxilação 
e conjugação, sendo inativados em sua maioria. Uma vez transformados, são excretados por via renal. Parte dos 
corticosteroides metabolizados é adicionada a bile e excretava pelo intestino. 
 
 

Dose usual – Uso humano 
Insuficiência adrenocortical: 4 a 12mg/dia, única ou fracionada em várias doses; outras indicações: 4 a 48mg/dia. 
Doses pediátricas insuficiência adrenocortical: 0,117mg/kg/dia; outras indicações: 1,7mg/kg. 

 
 
Dose usual – Uso veterinário 
Anti-inflamatório – via oral 
Cães e gatos: 0,5 – 1mg/Kg do animal.  
 

 
Indicações –  Uso humano 
Inflamação não reumática, doenças respiratórias, episódios agudos de doenças reumáticas, artrite gotosa aguda, 
tratamento do choque, doenças alérgicas (reações anafiláticas e anafilactóides), doenças dermatológicas 
(dermatite, lúpus, psoríase, Síndrome de Stevens-Johnson, alopecia aerata), doenças gastrintestinais e 
hematológicas e insuficiência adrenocortical. 



 

www.iberomagistral.com.br  

 0800 727 3434  

 
 

A triancinolona base é indicada exclusivamente para uso oral.  
 
 

Indicações – 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. 
Indicada no tratamento de doenças inflamatórias e imunomediadas. 
Este medicamento é indicado para cães e gatos.  

 
 
Contraindicações e informações de segurança – Uso humano 
Por se tratar de corticosteroide, é contraindicado na presença de infecções fúngicas, virais ou bacterianas da boca 
ou garganta. 
 
 

Contraindicações e informações de segurança – Uso veterinário 
Usar com cautela em pacientes propensos a úlceras gástricas ou em animais nos quais a cicatrização de feridas seja 

necessária. 

Usar com cautela em animais diabéticos ou com insuficiência renal. 

Os corticosteroides podem induzir o aparecimento de sinais de parto ou o parto, principalmente se aplicados nas 

últimas fases de gestação. 

Os glicocorticoides ainda podem apresentar efeitos teratogênicos quando utilizados durante o inicio da prenhes, 

devendo ser evitados em animais de reprodução (FERGUSON e HOENIG, 2013). 

Quando usado de maneira crônica pode resultar em infertilidade temporária, modificação do ciclo estral das fêmeas 

e distúrbios de libido e capacidade de fecundação nos machos. Esses efeitos podem ser revertidos suspendendo o 

uso do glicocorticoide (ROCHA e JOAQUIM, 2012). 

 
 

Reações adversas – Uso humano 
Informações não encontradas nas literaturas consultadas.  
 
 

Reações adversas – Uso veterinário 
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 secundaria, diabetes melitus, hipertensão arterial, tromboembolismo, 

glaucoma, fraqueza muscular, fraturas ósseas, necrose asséptica da cabeça do fêmur, neutrófila, eosinopenia, 

linfopenia, monocitopenia e purpuras (ROCHA e JOAQUIM, 2012). 

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 (MACEDO e OLIVEIRA, 2010). 
 
 

Interações medicamentosas – Uso humano 
A administração concomitante de drogas ulcerogênicas, como a indometacina durante o tratamento com 
corticosteroides, pode aumentar o risco de ulceração gastrointestinal. A aspirina deve ser usada com cautela em 
conjunto com glicocorticoides em pacientes com hipoprotrombinemia. Embora a terapia concomitante com 
salicilatos e corticosteroides não pareça aumentar a incidência ou a gravidade da ulceração gastrointestinal, a 
possibilidade desse efeito deve ser considerada.  

Uso concomitante com ritodrina pode causar edema pulmonar na gestante; morte materna foi relatada; ambos os 

medicamentos devem ser descontinuados como o primeiro sinal de edema pulmonar.  

Os efeitos desses medicamentos suplementos de potássio e ou corticosteroides na concentração sérica de 

potássio podem ser diminuídos quando esses medicamentos são usados concomitantemente; Recomenda-se 

a monitorização da concentração sérica de potássio.  

Cetoconazol pode diminuir o metabolismo de certos corticosteroides em até 60%; pode resultar em aumento do 

risco de efeitos colaterais dos corticosteroides; o cetoconazol sozinho pode inibir a síntese de corticosteroides 

adrenais e pode causar insuficiência adrenal durante a retirada do corticosteroide. 
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Os antibióticos macrólidos são / relatados para causar uma diminuição significativa na depuração de 
corticosteroides.  
O uso concomitante de corticosteroides com acetazolamida sódica pode aumentar o risco de hipernatremia e/ou 
edema, porque os corticosteroides causam retenção de sódio e líquidos; o risco com corticosteroides pode 
depender da necessidade de sódio do paciente, conforme determinado pela condição a ser tratada. 
O risco de ulceração gastrointestinal da hemorragia pode ser aumentado quando estas substâncias (álcool ou 
medicamentos anti-inflamatórios não esteroides - AINEs) são utilizados concomitantemente com 
glicocorticoides; no entanto, o uso concomitante de AINEs no tratamento da artrite pode proporcionar benefícios 
terapêuticos aditivos e permitir a redução da dosagem de glicocorticoides.  
A indução de enzimas hepáticas pelos corticosteroides pode aumentar a formação de 
um metabólito hepatotânico acetaminofeno, aumentando assim o risco de hepatotoxicidade, quando estes são 
usados concomitantemente com a terapia com acetaminofeno crônica ou de alta dose. 
 

Toxicidade 

LD 50 => 500mg / kg (em ratos) 
 

Interações medicamentosas – Uso veterinário 
Informações não encontradas nas literaturas consultadas. 
 

Recomendações farmacotécnicas  
Informações não encontradas nas literaturas consultadas.  
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