
 

 

 

TACROLIMO - CREME PARA PSORÍASE  

A psoríase é uma doença crônica inflamatória da pele, não contagiosa, multigênica (vários genes 
envolvidos), que afeta de 2 a 3% da população mundial e que, comparando a outras desordens 
dermatológicas, promove o maior impacto na qualidade de vida. Como não existe a cura para a psoríase, 
a terapia objetiva consiste na redução da gravidade das lesões. A psoríase caracteriza-se por lesões 
avermelhadas e descamativas, normalmente em placas, que aparecem, em geral, no couro cabeludo, 
cotovelos e joelhos. Além da genética, outros fatores estão envolvidos no aparecimento e evolução da 
doença. Fatores psicológicos, estresse, exposição ao frio, uso de certos medicamentos e ingestão 
alcoólica pioram o quadro. 

O regime terapêutico individualizado é necessário para cada portador da psoríase, sendo a gravidade e 
extensão das lesões, a história da doença e o estilo de vida os importantes fatores para determinação da 
escolha de tratamento. 

O Tacrolimo é usado topicamente para o tratamento das doenças inflamatórias cutâneas. Normalmente é 
utilizado em cremes e contribui para a melhora dos sintomas da psoríase. 

INDICAÇÃO: 

- Doenças inflamatórias cutâneas 
(Psoríase). 

DEPOIMENTO DA FARMACÊUTICA 

"O Tacrolimo é um medicamento que possui ação imunossupressora, muito 
eficaz em doenças inflamatórias da pele, tais como dermatite atópica e 
psoríase." Farmacêutica Lívia C.O. Guerra 

COMPOSIÇÃO 

Tacrolimo a - creme 50g   

MODO DE USAR 

Sugestão de uso: Aplicar nos locais acometidos 02 vezes ao dia ou conforme a orientação de um 
profissional habilitado. 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

1. Nunca compre medicamento sem orientação de um profissional habilitado. 

2. Imagens meramente ilustrativas. 



3. Pessoas com hipersensibilidade à substância não devem usar o produto. 

4. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. 

5. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. 

6. Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Proteger da luz, do calor e da umidade. Nestas 
condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado 
na embalagem. 

7. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 

8. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou no período de amamentação sem 
orientação médica. 

9. Embora não existam contra-indicações relativas a faixas etárias, recomendamos a utilização do produto 
para pacientes de idade adulta. 

10. Siga corretamente o modo de usar. 

ATENÇÃO 

1. O uso de tacrolimo tópico pode causar irritação local e desordens cutâneas, incluindo aumento da 
incidência de infecções por herpes simplex e zoster. Cefaleia e sintomas parecidos com rinite também 
foram reportados. 

2. O tratamento das infecções cutâneas devem ser realizadas antes do início de tratamento com tacrolimo 
tópico. Durante o tratamento, a exposição solar e UV deve ser mínima. Não pode ser aplicado nas 
condições malignas ou pré-malignas cutâneas. Deve ser evitado em crianças abaixo de 2 anos. Deve ser 
evitado em pacientes imunocomprometidos. Deve ser evitado em pacientes com neoplasias. Portanto, o 
uso de Tacrolimo deve ser sempre com orientação médica. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

As Referências Bibliográficas se encontram em nosso departamento técnico farmacêutico, baseadas nas 
literaturas e materiais de nossos fornecedores. 

 


