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Gentamicina Sulfato 
Antimicrobiano, aminoglicosídeo. 
 
CAS: 1405-41-0 

Nome científico: Sulfato de Gentamicina 
Fator de correção: sim, de acordo com o teor descrito no certificado de análise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Fator de umidade: sim, de acordo com o teor descrito no certificado de análise.  
Fator de equivalência: Não se aplica 
USO HUMANO E VETERINÁRIO 
USO HUMANO  TÓPICO 
USO VETERINÁRIO  IV, TÓPICA, ORAL, IM. 
 
 

A gentamicina é classificada terapeuticamente como antimicrobiano da classe dos aminoglicosídeo com amplo 

espectro de ação, especialmente contra agentes Gram negativos, particularmente Pseudomonas aeroginosa. É 

empregada na forma de sulfato de gentamicina, para uso tópico, principalmente pelo baixo índice de sensibilização. 

  

Propriedades 

 Antibacteriano. 
 
 

Mecanismo de ação 
Uso humano 
É um antibiótico que atua sobre vários tipos de bactérias, com alta eficácia no tratamento local das infecções 
primárias e secundárias da pele, causadas por bactérias sensíveis à gentamicina. 
Os aminoglicosídeos inibem a síntese proteica bacteriana. Todos se ligam a locais na subunidade 30S do ribossomo 
bacteriano, gerando uma alteração no códon: o reconhecimento do anticódon. Isso resulta em uma leitura errônea 
do RNA mensageiro e, consequentemente, na produção de proteínas bacterianas defeituosas. Sua penetração 
através da membrana celular da bactéria depende, parcialmente, do transporte ativo dependente de oxigênio por 
um sistema transportador de poliamidas e têm uma ação mínima contra microrganismos anaeróbios. 
As bactérias suscetíveis incluem algumas cepas de Streptococci (grupo A beta-hemolítico, alfahemolítico), 
Staphylococcus aureus (coagulase-positivo, coagulase-negativo e certas cepas produtoras de penicilinase) e as 
bactérias Gram-negativas: Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aerogenes, Escherichia coli, Proteus vulgaris e 
Klebsiella pneumoniae. 
 

 
Resultados de eficácia 
Farmacologia e Toxicologia A atividade antibacteriana in vitro da gentamicina demonstrou que ela é bactericida 
para uma grande variedade de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Nas concentrações de 4 mcg/ml ou 
menos, a gentamicina inibiu 95% da cepas de Staphylococcus aureus e 70-90% das cepas de Escherichia coli e 
Aerobacter aerogenes. Estudos toxicológicos em animais e humanos revelaram que não há evidência de irritação da 
pele após a aplicação local da gentamicina duas vezes ao dia durante 3 dias, em concentrações muito mais elevadas 
que as formuladas para uso terapêutico. Resultados de um teste cutâneo oclusivo realizado em 100 pacientes 
mostraram que a gentamicina não é um irritante primário; além disso, a gentamicina possui um baixo índice de 
sensibilização cutânea. 

 
 
Indicações e aplicações  
Uso humano 
Indicado para o tratamento de infecções graves causadas por bacilos Gram-negativos e infecções causadas por 
estafilococos. Indicado para : impetigo contagioso, foliculite superficial, ectima, furunculose, sicose da barna e 
pioderma gangrenoso; Dermatite eczematóide infecciosa; Inflamação em áreas ricas em glândulas sebáceas; 
Dermatite seborreica infectada, dermatite de contato infectada; Escoriações infectadas e infecções fúngicas e virais 
infectadas. 
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Infecções primárias da pele: impetigo contagioso (doença infecciosa de pele), foliculite superficial (infecção área de 
pelos), ectima (doença infecciosa da pele), furunculose, sicose da barba (inflamação nos locais onde nasce a barba) 
e pioderma gangrenoso (doença inflamatória com formação de úlceras na pele).  
 
Infecções secundárias da pele: dermatite eczematóide infecciosa, inflamação em áreas ricas em glândulas 
sebáceas, dermatite seborréica infectada, dermatite de contato (tipo de alergia de pele) infectada (incluindo 
veneno de hera), escoriações infectadas e infecções fúngicas (micoses) e virais infectadas também por bactérias.  
 
A gentamicina sulfato na forma tópica é indicada também no tratamento de cistos de pele infectados e certos 
abcessos cutâneos, quando precedidos de incisão (abertura) e drenagem (saída), para promover contato adequado 
entre o antibiótico e a bactéria infectante. Têm-se obtido bons resultados no tratamento de feridas em locais de 
atrito constante (como em escaras de decúbito em pessoas acamadas) e outras úlceras de pele infectadas, 
queimaduras superficiais infectadas, paroníquia (infecção ao redor das unhas), picadas e mordeduras infectadas, 
incisões e feridas de pequenas cirurgias. A gentamicina sulfato é indicada para lesões úmidas de infecções primárias 
e lesões com infecções secundárias, como as de acne pustulosa ou dermatite seborréica infectada. Ela pode ajudar 
a reter a umidade e é especialmente útil em infecções na pele com eczemas (doenças inflamatórias da pele) ou 
psoríase (lesões com espessamento e descamação da pele). Têm sido utilizada com êxito em crianças de idade 
superior a 1 ano, assim como em adultos. 
 
Uso veterinário 
A gentamicina possui ação rápida e é indicada para infecções agudas sérias causadas por bacilos gram-negativos, 
principalmente enterobactérias (VIEIRA & PINHEIRO, 2004). Pode ser utilizada topicamente em infecções 
bacterianas em ouvido e olhos. 
 
 

Recomendação de uso 
Uso humano 
0,1 a 0,3% em cremes e pomada, devendo ser aplicado de 3 a 4 vezes ao dia, até obtenção de resultados favoráveis. 
 
Uso veterinário 
Cães e gatos: 2 – 4mg/kg peso corporal. 
Frequência de utilização:  

 6/6 horas 

 8/8 horas 

 12/12 horas 
A duração do tratamento é de acordo com o protocolo do médico veterinário. 
 
 

Informações de Segurança  
Uso humano 
A gentamicina pode ser utilizada por pacientes alérgicos à neomicina (antibiótico para uso em pele), embora se 
recomende a observação regular destes pacientes, quando tratados com qualquer antibiótico de uso na pele. A 
absorção sistêmica (no sangue) da gentamicina aplicada na pele pode ser aumentada se áreas corporais extensas 
estiverem sendo tratadas, especialmente durante períodos de tempo prolongados ou na presença de ferimento na 
pele. Nestes casos, poderão ocorrer efeitos indesejáveis característicos do uso sistêmico de gentamicina. Portanto, 
recomendam-se cuidados especiais quando o produto for usado nessas condições, principalmente em lactentes e 
crianças. Não é indicada para uso oftálmico (nos olhos). O agente bactericida da gentamicina sulfato não é eficaz em 
infecções cutâneas causadas por fungos ou vírus.  
 
Uso durante a gravidez e a amamentação: Uma vez que a segurança do uso do medicamento em mulheres 
grávidas não está estabelecida, não deve ser utilizado em pacientes grávidas em grandes quantidades ou por 
períodos prolongados. 

 
O uso de antibióticos na pele pode, ocasionalmente, permitir o crescimento de microorganismos resistentes, como 
os fungos. Se isso ocorrer, ou em caso de irritação, sensibilização ou superinfecção, o tratamento com gentamicina 
deve ser descontinuado e instituída terapia adequada. 
Este medicamento não deve ser utilizado por crianças menores de 1 ano. 
 
 

Interações medicamentosas  
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Não há informações disponíveis referente às interações medicamentosas do uso tópico da gentamicina sulfato. 
 
 
 
 

Advertências e Precauções 
Uso humano 
O uso de antibióticos tópicos pode, ocasionalmente, permitir o crescimento de microorganismos resistentes, como 
os fungos. Se isso ocorrer, ou em caso de irritação, sensibilização ou superinfecção, o tratamento com gentamicina 
deve ser descontinuado e instituída terapia adequada. A absorção sistêmica da gentamicina aplicada topicamente 
pode ser aumentada se áreas corporais extensas estiverem sendo tratadas, especialmente durante períodos de 
tempo prolongados ou na presença de ruptura cutânea. Nestes casos, poderão ocorrer efeitos indesejáveis 
característicos do uso sistêmico de gentamicina. Portanto, recomendam-se cuidados especiais quando o produto 
for usado nessas condições, principalmente em lactentes e crianças.  
 
 
Uso veterinário 
Utilizar com cautela em pacientes neonatos, geriátricos e portadores de insuficiência renal, desordens 
neuromusculares, febre intensa e desidratação. 
Não é recomendado a administração em fêmeas gestantes ou lactantes. 
Poderão ocorrer como efeitos adversos nefrotoxidade, ototoxidade, bloqueio neuromuscular, erupções cutâneas e 
alterações hematológicas. Em animais com nefropatia, há o aumento dos efeitos tóxicos, uma vez que há grandes 
níveis do antimicrobiano na circulação. 

 
 
Recomendações farmacotécnicas  
Informações não encontrada nas literaturas consultadas.  

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