
†Forte: Pimecrolimus demonstrou ser tão eficaz como os CTs de baixa a média potência.5-7

‡Gentil: Pimecrolimus não apresenta os efeitos adversos associados aos CTs, tais como atrofia da pele e disfunção da barreira cutânea.5,7-
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Para além disso, estudos pediátricos demonstraram que o pimecrolimus pode ajudar a aumentar a adesão à terapêutica em situações de
corticofobia.
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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVIES COM O RCM
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
 
NOME DO MEDICAMENTO
Elidel 10mg/g creme.
 
COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA
1 g de creme contém 10mg de pimecrolímus
 
FORMA FARMACÊUTICA
Creme
 
INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS
Tratamento de doentes com idade igual ou superior a 3 meses com dermatite atópica ligeira ou moderada quando o tratamento com
corticosteroides tópicos não é aconselhável ou não é possível. Tal poderá incluir: Intolerância aos corticosteroides tópicos, ineficácia dos
corticosteroides tópicos, utilização no rosto e no pescoço, zonas em que o tratamento prolongado intermitente com corticosteroides tópicos
poderá ser inadequado.
 
POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO
Elidel deve ser iniciado por médicos com experiência no diagnóstico e no tratamento da dermatite atópica. Elidel pode ser utilizado a curto
prazo para o tratamento dos sinais e sintomas do eczema atópico e intermitentemente a longo prazo para a prevenção da progressão para
erupções. O tratamento com Elidel deve ser iniciado assim que surjam os primeiros sinais e sintomas de dermatite atópica. Elidel só deve
ser aplicado nas áreas afetadas com dermatite atópica. Elidel deve ser usado durante o menor período de tempo possível durante a fase de
erupções cutâneas da doença. O doente ou o prestador de cuidados de saúde devem interromper o tratamento com Elidel quando os sinais
e sintomas desaparecerem. O tratamento deve ser intermitente, a curto prazo e não contínuo. Se não ocorrer uma melhoria após
6 semanas, ou em caso de exacerbação da doença, o tratamento com Elidel deve ser interrompido. Deve ser reavaliado o diagnóstico de
dermatite atópica e devem ser consideradas outras opções terapêuticas.
Adultos: Aplicar uma camada fina de Elidel na pele afetada, duas vezes por dia, e esfregar suavemente até penetração completa. Cada
região de pele afetada deve ser tratada com Elidel até ao desaparecimento da lesão e, nessa altura, o tratamento deve ser interrompido.
Elidel pode ser usado em todas as áreas cutâneas, incluindo a cabeça e o rosto, o pescoço e as áreas intertriginosas, exceto nas
membranas mucosas. Elidel não deve ser aplicado sob oclusão. No controlo a longo prazo da dermatite atópica (eczema), o tratamento com
Elidel deve ser iniciado assim que surjam os primeiros sinais e sintomas de dermatite atópica, para prevenir as erupções cutâneas pela
doença. Elidel deve ser usado duas vezes por dia. Emolientes podem ser aplicados imediatamente após a utilização de Elidel.
População pediátrica: Para lactentes (3 – 23 meses), crianças (2 – 11 anos) e adolescentes (12 – 17 anos) a posologia e modo de
administração são idênticos aos dos adultos.
Doentes idosos: A dermatite atópica (eczema) é observada raramente em doentes com idade igual ou superior a 65 anos. Os ensaios
clínicos com Elidel não incluíram um número suficiente de doentes deste grupo etário para determinar se eles respondem de forma diferente
comparativamente a doentes mais novos.
Modo de administração: Elidel deve ser aplicado numa camada fina nas áreas afetadas duas vezes por dia.
 
CONTRAINDICAÇÕES
Hipersensibilidade ao pimecrolimus, outros macrolactamos ou a qualquer dos excipientes.
 
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO
Elidel não deve ser usado em doentes com imunodeficiências congénitas ou adquiridas ou em doentes submetidos a terapia que provoque
imunossupressão. O efeito a longo prazo ao nível da resposta imunitária cutânea local e da incidência de neoplasias malignas cutâneas é
desconhecido. Elidel não deve ser aplicado em lesões cutâneas malignas ou pré-malignas. Elidel não deve ser aplicado em áreas afetadas
por infeções virais agudas cutâneas (herpes simples, varicela). A eficácia e segurança de Elidel não foram avaliadas no tratamento de
dermatite atópica clinicamente infetada. Antes de se iniciar o tratamento com Elidel, as infeções clínicas nos locais de tratamento devem ser



resolvidas. Enquanto os doentes com dermatite atópica apresentam uma predisposição para infeções cutâneas superficiais incluindo
eczema herpético (erupção variceliforme de Kaposi), o tratamento com Elidel pode estar associado a um risco aumentado de infeções
cutâneas pelo vírus herpes simples, ou eczema herpético (manifestando-se através de uma disseminação rápida de lesões vesiculares e
erosivas). Na presença de infeção cutânea por herpes simples, o tratamento com Elidel no local da infeção deve ser interrompido até a
infeção viral ter desaparecido. Os doentes com dermatite atópica grave podem apresentar um risco aumentado de infeções cutâneas
bacterianas (impetigo) durante o tratamento com Elidel. A utilização de Elidel pode causar reações ligeiras e transitórias no local de
aplicação, tais como uma sensação de calor e/ou de ardor. Se a reação no local de aplicação for grave, a relação risco-benefício do
tratamento deve ser reavaliada. Deve ser evitado o contacto com os olhos e com as membranas mucosas. Em caso de aplicação acidental
nestas áreas, o creme deve ser cuidadosamente retirado e/ou a zona abrangida lavada com água. Os médicos devem aconselhar os
doentes sobre as medidas apropriadas de proteção solar, tais como a minimização do tempo de exposição solar, a utilização de protetores
solares e cobertura da pele com vestuário apropriado. Elidel contém a substância ativa pimecrolímus, um inibidor da calcineurina. Em
doentes transplantados, a exposição sistémica prolongada a imunossupressão intensa seguida da administração sistémica de inibidores da
calcineurina tem sido associada a um aumento do risco de desenvolvimento de linfomas e neoplasias malignas cutâneas. Foram notificados
casos de neoplasias malignas, incluindo linfoma cutâneo e outros tipos de linfoma e cancros de pele em doentes a utilizar pimecrolímus
creme. No entanto, os doentes com dermatite atópica tratados com Elidel não apresentaram níveis sistémicos significativos de
pimecrolímus. Em ensaios clínicos, foram notificados 14/1.544 (0,9%) de casos de linfoadenopatia durante a utilização de Elidel creme a 10
mg/g. Estes casos de linfoadenopatia foram geralmente associados com infeções e detetados a tempo de resolução por terapêutica
apropriada com antibióticos. Destes 14 casos, a maioria teve uma clara etiologia ou soube-se que resolveram. Os doentes que recebam
Elidel creme a 10 mg/g e que desenvolvam linfoadenopatias devem ter a etiologia dessa linfoadenopatia investigada. Na ausência de uma
clara etiologia para a linfoadenopatia, ou na presença de uma mononucleose infecciosa aguda, Elidel creme a 10 mg/g deve ser suspenso.
Os doentes que desenvolvam linfoadenopatia devem ser monitorizados para assegurar a remissão da linfoadenopatia.
Populações com risco de exposição sistémica potencialmente superior: A utilização de Elidel não foi estudada em doentes com síndrome de
Netherton. Devido ao potencial para uma absorção sistémica aumentada de pimecrolímus, não se recomenda a utilização de Elidel em
doentes com síndrome de Netherton.
Uma vez que a segurança de Elidel não foi estabelecida em doentes com eritrodermia, a utilização do medicamento nesta população de
doentes não pode ser recomendada. A utilização de Elidel sob oclusão não foi estudada em doentes. Não são recomendados pensos
oclusivos. Em doentes com pele gravemente inflamada e/ou danificada, as concentrações sistémicas podem ser superiores. Elidel contém
álcool cetílico e álcool estearílico que podem causar reações cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto). Elidel contém 10 mg de
álcool benzílico por um grama de creme, que pode causar reações alérgicas e irritação local ligeira. Elidel também contém 50 mg de
propilenoglicol (E 1520) por grama de creme, que pode causar irritação cutânea.
 
INTERAÇÕES E OUTRAS FORMAS DE INTERAÇÃO
As interações potenciais entre Elidel e outros medicamentos não foram avaliadas sistematicamente. O pimecrolímus é metabolizado
exclusivamente pelo CYP 450 3A4. Com base na sua extensão de absorção mínima, é improvável que ocorram interações entre Elidel e
medicamentos administrados por via sistémica. Os dados atuais indicam que Elidel pode ser usado simultaneamente com antibióticos, anti-
histamínicos e corticosteroides (orais/nasais/inalados). Devido à absorção mínima de Elidel, é improvável que ocorra uma potencial
interação sistémica com a vacinação. Em doentes com doença extensa, é recomendado que as vacinas sejam administradas durante os
intervalos sem tratamento. A aplicação de pimecrolímus no local das vacinas, enquanto persistirem as reações locais, não foi estudado e,
portanto, não é recomendado. Num de estudo com duração de 5 anos em doentes com idades compreendidas entre os 3 e dos 12 meses e
dermatite atópica ligeira a moderada que foram tratados com Elidel ou corticosteroides tópicos foi demonstrada uma resposta imunitária
normal e desenvolvimento de imunização efetiva contra os antigénios da vacina. Não existe experiência sobre a utilização concomitante de
terapêuticas imunossupressoras usadas para o tratamento do eczema atópico tais como radiação UVB, UVA, PUVA, azatioprina e
ciclosporina A. Elidel não tem potencial fotocarcinogénico em animais. No entanto, uma vez que não se conhece a relevância para o ser
humano, durante o tratamento com Elidel deve ser evitada a exposição excessiva da pele à luz ultravioleta incluindo luz de solários, ou
terapêuticas com PUVA, UVA ou UVB. Em casos raros, foram notificados casos de vermelhidão, erupção cutânea, queimadura, prurido ou
inchaço pouco tempo após ingestão de álcool em doentes a utilizar pimecrolímus creme.
 
EFEITOS INDESEJÁVEIS
Os efeitos mais frequentes foram reações no local de aplicação as quais foram notificadas por aproximadamente 19% dos doentes tratados
com Elidel e 16% dos doentes nos grupos controlo. Estas reações ocorrem geralmente no início do tratamento, foram ligeiras/moderadas e
de curta duração. Os efeitos indesejáveis a seguir descritos têm sido observados nas respetivas frequências em ensaios clínicos com
pimecrolímus 1% creme e a partir da notificação espontânea de reações adversas. Estimativas de frequência: muito frequentes (≥ 1/10);
frequentes (≥1/100, <1/10); pouco frequentes (≥1/1.000, <1/100); raros (≥ 1/10.000, <1/1.000); muito raros (<1/10.000); desconhecido (não
pode ser calculado a partir dos dados disponíveis).



Pós-comercialização: Foram notificados casos de neoplasias malignas, incluindo linfoma cutâneo e outros tipos de linfoma, e cancros de
pele em doentes a utilizar pimecrolímus creme. Foram notificados casos de linfoadenopatia na utilização pós comercialização e em ensaios
clínicos. Contudo não foi estabelecida uma relação causal com o tratamento com Elidel.
População Pediátrica: A informação sobre a segurança clínica da utilização de pimecrolimus 1% creme em crianças com 3 ou mais meses
de idade é extensa e com dados disponíveis até 5 anos de horizonte temporal. Os perfis de segurança em lactentes, crianças e
adolescentes são comparáveis na sua natureza e frequência de efeitos adversos. As reações adversas mais comuns observadas são
reações no local de aplicação.
 
Para informação completa consultar o RCM do medicamento. Regime de comparticipação: C 37%. Medicamento Sujeito a Receita
Médica. Para mais informações deverá contactar o Titular da Autorização de Introdução no Mercado: BGP Products, Unipessoal Lda.,
Avenida D. João II, Edifício Atlantis, Nº 44C - 7.3 e 7.4, 1990 - 095 Lisboa, Portugal, uma empresa Mylan. E-mail da farmacovigilância:
pv.portugal@viatris.com
Data da revisão do RCM: Novembro de 2021
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