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Hidrocortisona acetato micronizado 
Glicocorticóide de uso tópico e oftálmico 
 
CAS: 50-03-3 
Sinônimos: Hidrocortisona 21-acetato, Acetato de cortisol, Acetil-cortisona, Hidrocortisona acetilada.  
Fórmula Molecular: C23H32O6 
Peso Molecular: 404,51 
Fator de correção: não se aplica 
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: não se aplica  
USO TÓPICO E OFTÁLMICO 
 

A hidrocortisona é o principal glicocorticóide segregado pelo córtice supra-renal, com atividade antiinflamatória, 
antialérgica e antipruriginosa. É um corticosteroide com ação débil (tipo IV).  
A sua utilização é por via tópica e oftálmica na forma de unguentos, cremes, loções e pomadas, em doenças 
cutâneas inflamatórias ou alérgicas, tais como dermatite de contato, atópica e seborréica, dermatose inflamatória, 
eczemas, granuloma anular, queilite, líquen plano, lúpus eritematoso discoide, neurodermatite localizada, prurido 
anogenital, xerose, psoríase e picadas de insetos.  
É igualmente utilizada em casos de aftas bucais e, em geral, lesões orais inflamatórias ou ulcerosas, em preparações 
com excipiente adesivo oral.  
Por via oftálmica, a hidrocortisona acetato é aplicada em forma de colírios e pomadas em casos de afecções 
inflamatórias e alérgicas, episclerite, iridociclite, uveíte, ceratite não herpética, lesões corneanas, ceratoconjuntivite 
alérgica e ceratite viral por herpes zoster.  
 

Propriedades 
 Glicocorticóide com ação antialérgica e antiinflamatória 

 

 

Mecanismo de ação 
A hidrocortisona acetato é um adrenocorticóide não fluorado de potência baixa.  
Os corticosteroides estimulam a síntese proteica de várias enzimas inibitórias, responsáveis pelos efeitos anti-
inflamatórios dos adrenocorticoides tópicos. Esses efeitos anti-inflamatórios incluem inibição do processo inicial tais 
como edema, deposição de fibrina, dilatação vascular, migração e atividades fagocitárias. Processos tardios, como a 
deposição de colágeno e a formação de quelóide, também são inibidos pelos adrenocorticoides.  
A hidrocortisona acetato é facilmente absorvida nas zonas de administração local. A concentração plasmática 
máxima é obtida decorrida cerca de 60 minutos. A via média está em cerca de 1h e 40 minutos. Metaboliza-se no 
fígado e noutros tecidos em outras moléculas como a tetra-hidrocortisona e o tetra-hidrocortisol. São excretados 
pela urina, sobretudo em forma de glucurónidos.  
 
-Farmacodinâmica  
Os corticosteróides difundem-se através das membranas celulares e formam complexos com receptores 
citoplasmáticos específicos. Estes complexos entram no núcleo celular, ligam-se ao DNA (cromatina) e estimulam a 
transcrição do RNA-mensageiro e subsequente síntese proteica de várias enzimas inibitórias, responsáveis pelos 
efeitos anti-inflamatórios dos adrenocorticóides tópicos.  
Esses efeitos anti-inflamatórios incluem inibição d o processo inicial tais como edema, deposição de fibrina, 
dilatação vascular, migração e atividades fagocitárias. Processos tardios, como a deposição de colágeno e a 
formação de quelóide, também são inibidos pelos adrenocorticóides.  
 
-Farmacocinética  
A resposta inicial ocorre em 7 dias. Os fatores que aumentam a absorção percutânea incluem: grau de inflamação 
da pele, uso oclusivo, tipo de veículo e concentração do produto.  
A hidrocortisona é metabolizada no tecido em componentes biologicamente inativos, incluindo os glicuronídios e 
sulfatos.  
 
Indicações e aplicações  
Este medicamento é indicado por via tópica e oftálmica em doenças cutâneas inflamatórias ou alérgicas, tais como 
dermatite de contato, atópica e seborréica, dermatose inflamatória, eczemas, granuloma anular, queilite, líquen 
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plano, lúpus eritematoso discoide, neurodermatite localizada, prurido anogenital, xerose, psoríase e picadas de 
insetos.  
É igualmente utilizada em casos de aftas bucais e, em geral, lesões orais inflamatórias ou ulcerosas, em preparações 
com excipiente adesivo oral.  
Por via oftálmica, a hidrocortisona acetato é aplicada em forma de colírios e pomadas em casos de afecções 
inflamatórias e alérgicas, episclerite, iridociclite, uveíte, ceratite não herpética, lesões corneanas, ceratoconjuntivite 
alérgica e ceratite viral por herpes zoster.  
 

Concentração usual  
Por via tópica: 0,1 – 5% 
 
Por via oftálmica: 0,5 – 2,5% 
 

Informações de Segurança  
O uso de terapia específica adicional é necessário no caso de doenças cutâneas infeccionadas por bactérias e/ou 
por fungos. 
Em lactentes e crianças abaixo de 4 anos, o tratamento não deve prolongar-se por mais de 3 semanas, 
especialmente nas zonas cobertas por fraldas.  
A exemplo do que ocorre com os corticosteroides sistêmicos, também é possível verificar a ocorrência de glaucoma 
em usuários de corticosteroides tópicos, por exemplo, após administração de doses elevadas ou em áreas extensas 
por período prolongado, uso de técnica oclusiva ou aplicação sobre a pele ao redor dos olhos.  
Estudos com glicocorticoides, realizados em animais, mostraram toxicidade reprodutiva. 

 
Reações adversas 
Sintomas locais como prurido, ardor, eritema ou vesiculação podem ocorrer em casos isolados durante o 
tratamento com acetato de hidrocortisona.  
Quando preparações tópicas contendo corticóide são utilizadas em áreas extensas do corpo (aproximadamente 
10% ou mais) ou por períodos prolongados (mais de 4 semanas), bem como em caso de curativos oclusivos ou de 
regiões naturalmente úmidas e ocluídas, podem ocorrer sintomas locais, tais como atrofia da pele, telangiectasia, 
estrias, alterações cutâneas acneiformes e efeitos sistêmicos do corticoide devido à absorção. Em casos raros, 
podem ocorrer foliculite, hipertricose, dermatite perioral e reações alérgicas cutâneas a qualquer um dos 
componentes do produto.  
Não se podem excluir reações adversas em recém-nascidos cujas mães tenham sido tratadas em áreas extensas ou 
por período prolongado durante a gestação ou amamentação (por exemplo, redução da função adrenocortical, 
quando aplicado durante as últimas semanas de gravidez).  

 
Contraindicações 
A hidrocortisona acetato não deve ser utilizado na presença de processos tuberculosos ou sifilíticos na área a serem 
tratada, doenças causadas por vírus (por exemplo, varicela), rosácea, dermatite perioral, reações após aplicação de 
vacinas na área a ser tratada, hipersensibilidade ao princípio ativo (hidrocortisona acetato) ou a qualquer um dos 
componentes do produto. 
 

Interações medicamentosas  
Informações não encontradas nas literaturas consultadas.  
 

Recomendações farmacotécnicas  
A hidrocortisona acetato pode ser manipulada na forma de unguentos, cremes, loções e pomadas preparadas ou 
bases prontas, desde que sejam destinadas para peles sensíveis e/ou sensibilizadas.  
Observação: Por via oral e afecções da cavidade bucal utiliza-se a hidrocortisona base. Por via tópica podem-se 
utilizar tanto a hidrocortisona base como o acetato de hidrocortisona. Por via oftálmica, utiliza-se o acetato de 
hidrocortisona.  
 

Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo do produto.  

 
Referências bibliográficas 
http://www.medicinanet.com.br/bula/6332/acetato_de_hidrocortisona__creme.htm - último acesso: 31/05/2017 

Produtos farmacêuticos: Vade-Mécum, ed. 11 2005/2006. 
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