Ster MD (acetato de prednisolona). INDICAÇÕES: Nas inflamações da conjuntiva
bulbar e palpebral, nas inflamações da córnea e segmento anterior do globo,
suscetíveis a esteroides. CONTRAINDICAÇÕES: Infecções oculares purulentas
agudas, herpes simplex superficial agudo (ceratite dendrítica), vaccinia, varicela
e muitas outras doenças virais da córnea e conjuntiva, tuberculose ocular, doenças
fúngicas do olho e sensibilidade a qualquer dos componentes da formulação.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Gerais: tem sido relatada a formação de
catarata subcapsular posterior após o uso prolongado de corticosteroides oftálmicos
tópicos. Os pacientes com história de ceratite por herpes simplex devem ser tratados
com precaução. Nas doenças que causam afinamento de córnea, podem
ocorrer perfurações com o uso de esteroides tópicos. Devido à ausência de agente
antimicrobiano, se ocorrer uma infecção, devem ser tomadas medidas para
combater os organismos envolvidos. Em infecções oculares purulentas, o uso de
esteroide tópico pode mascarar ou aumentar a infecção existente. O uso de
medicação esteroide em presença de herpes simplex requer precaução e deve ser
acompanhado de frequentes exames com microscópio com lâmpada de fenda.
Como tem sido relatado o aparecimento de infecções fúngicas com o uso prolongado de
esteroides tópicos, deve-se suspeitar de invasões fúngicas em qualquer
ulceração da córnea, quando o esteroide foi usado ou está em uso. O uso de
corticosteroides tópicos pode provocar o aumento da pressão intraocular em certos
pacientes, o que pode ocasionar dano ao nervo óptico e falhas no campo visual. É
aconselhável a monitorização frequente da pressão intraocular. Gravidez: este
medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do
cirurgião-dentista. Não foram realizados estudos controlados com a
prednisolona em gestantes. No entanto, como os estudos experimentais mostraram que
os corticoides, em geral, apresentam ação teratogênica em camundongos,
tendo ocorrido aumento da incidência de fenda palatina nos animais tratados com
aplicação tópica ocular repetida, recomenda-se que o produto seja utilizado
durante a gravidez apenas se os potenciais benefícios para a mãe justificarem os
potenciais riscos para o feto. Amamentação: não se sabe se a aplicação tópica
ocular de corticosteroides resulta em absorção sistêmica de quantidades suficientes para
serem detectadas no leite humano. No entanto está demonstrado que
corticosteroides administrados por via sistêmica passam para o leite materno, e
poderiam interferir no crescimento, na produção endógena de corticosteroides,
ou causar outros efeitos indesejáveis no lactente. Por causa das potenciais reações
adversas graves da prednisolona em lactentes, recomenda-se avaliar a
importância do tratamento para a mãe, e decidir sobre a interrupção do tratamento com
a prednisolona ou do aleitamento. Pediatria: este medicamento não é
recomendado para uso em crianças. Produto de uso exclusivo em adultos. O uso em
crianças representa risco à saúde. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:
Não são conhecidas interações com outros medicamentos. REAÇÕES
ADVERSAS/COLATERAIS: Podem ocorrer ardor interno, prurido intenso, inchaço
ou
vermelhidão das pálpebras. POSOLOGIA: Agitar o frasco antes de usar. Instilar 1 a 2
gotas no saco conjuntival, 2 a 4 vezes por dia. Durante as 24 a 48 horas
iniciais, a posologia pode ser aumentada para 2 gotas a cada hora. Deve ser tomado
cuidado a fim de não se descontinuar prematuramente o tratamento. VENDA
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO
DEVERÁ SER CONSULTADO. Registro MS – 1.0497.1287

