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A Sulfadiazina de prata é um agente bactericida para a maioria dos microor-
ganismos Gram-positivos e negativos; o mecanismo de ação é diferente do ni-
trato de prata e da sulfadiazina sódica; age somente na parede celular e na 
membrana citoplasmática. A absorção é variável, dependendo da área de apli-
cação tópica e da gravidade das queimaduras; concentrações séricas máximas 
podem atingir níveis terapêuticos (8 a 12mcg/100ml) nos casos de tratamento 
de grandes áreas queimadas.

INDICAÇÕES:

A Sulfadiazina de prata é indicada nas infecções associadas a queimaduras 
(Candida albicans, Citrobacter sp, Enterobacter sp, Enterococos, Escherichia 
coli, Klebsiella sp, Mima-Herellea sp., Morganella morganil (Proteus morganii), P. 
mirabilis, P. vulgaris, Providencia rettgeri (Proteus rettgeri), Pseudomonas aeru-
ginosa, P. maltophilia, Serratia sp, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Estrep-
tococos beta-hemolíticos). Infecções epidérmicas menores (mesmos agentes), e 
úlcera dérmica.

DOSE:

Espalhar creme 1% (fi na camada) sobre a pele afetada, 1 a 2 vezes/dia.

REAÇÕES ADVERSAS:

Reações mais freqüentes: sensação de ardor na área tratada. Reações ocasion-
ais: coloração cinza-castanho da pele, exantema, prurido; aumento da sensibili-
dade epidérmica à luz.

PRECAUÇÕES:

- Antes da aplicação, o paciente deve tomar banho, auxiliado ou não, para lim-
peza e retirada de debris. Após a aplicação de sulfadiazina de prata, manter o 
curativo coberto.

- Não utilizar na gravidez e não amamentar, devido ao risco de causar icterícia 
no recém-nascido e anemia hemolítica em lactantes glicose-6-fosfato desidro-
genase defi cientes.

- Não usar em crianças com menos de 1 mês de idade; risco de icterícia.

INTERAÇÕES:

O uso concomitante de Sulfadiazina de prata com colagenase, papaína ou siti-
lains (enzimas proteolíticas dermatológicas) pode causar inativação enzimática 
devido à presença de prata.

CONTRA-INDICAÇÕES:

A Sulfadiazina de prata é contra-indicada em pacientes com menos 1 mês de 
idade e aos pacientes hipersensíveis ao fármaco.
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