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FÓRMULA MOLECULAR: C24H31FO6

DCB / DCI: 08854 - Triancinolona acetonida

CAS: 76-25-5

SINONÍMIA: Triamcinolone Acetonide

PROPRIEDADES: Corticosteroide de uso tópico utilizado no tratamento de 
várias desordens cutâneas, em cremes, loções e pomadas. É também utilizada 
por inalação para o controle de asma e instilação nasal no tratamento de rinite 
alérgica.

COMPOSIÇÃO: Substância isolada.

APLICAÇÕES

INDICAÇÕES: 

• Tratamento de infl amações cutâneas;
• Controle de asma;
• Tratamento de rinite alérgica.

POSOLOGIA / CONCENTRAÇÃO:  

APLICAÇÃO TÓPICA: 0,025 a 0,5%;

INALAÇÃO:

ADULTOS: 150mcg 3 a 4 vezes ao dia, a dose não pode exceder 1200mcg 
diariamente;

CRIANÇAS: de 6 a 12 anos de 75 a 150mcg 3 a 4 vezes ao dia, a dose não pode 
exceder 900mcg diariamente;

INSTILAÇÃO NASAL:

ADULTOS: inicialmente 2 instilações de 55mcg em cada narina uma vez ao 
dia e reduzir para 1 instilação para controle; 

CRIANÇAS: de 6 a 12 anos 1 instilação de 55mcg em cada narina uma vez ao 
dia. Em casos severos a dose pode ser aumentada até 220mcg ao dia.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Tópico e nasal

SOLUÇÃO MAGISTRAL:  

• Possibilidade de fornecer diferentes dosagens;
• Possibilidade de associações.

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS

ESTUDOS CLÍNICOS / ESTUDOS PRÉ-CLÍNICOS: Um estudo clínico 
duplo-cego avaliou a efi cácia do creme com 0,1% de triancinolona acetonido 
em pacientes portadores de psoríase e concluiu que é uma terapia efi ciente 
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que reduziu signifi cativamente os sintomas em pacientes com psoríase leve a 
moderada.

FARMACOLOGIA

ESTABILIDADE: Dado não encontrado nas referências consultadas. 

MECANISMO DE AÇÃO: Dado não encontrado nas referências consultadas. 

EFEITOS ADVERSOS: Dado não encontrado nas referências consultadas. 

CONTRAINDICAÇÕES / PRECAUÇÕES: Contraindicado para pacientes 
que tenham sensibilidade ao fármaco e gestantes.

FARMACOTÉCNICA

EQUIVALÊNCIA: Não aplicável 

EXCIPIENTE SUGERIDO: Não aplicável 

pH ESTABILIDADE (PRODUTO FINAL): 3,5 a 7,0

ORIENTAÇÕES FARMACOTÉCNICAS: Dado não encontrado nas referên-
cias consultadas. 

INCOMPATIBILIDADES: Metais pesados, melhor estabilidade em pH inferi-
or a 7,0 (ideal 3,5). 

CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO: Armazenar na embalagem orig-
inal, ao abrigo de calor e umidade.
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