Caro ouvinte,
Seja bem-vindo a mais um podcast do Canal de Dermatologia. Meu nome é Mariana Sasse e
sou a atual gerente médica da Stiefel da GSK Brasil. Hoje, gostaria de falar com vocês sobre o
tratamento proativo na dermatite atópica, suas vantagens e particularidades.
A Dermatite Atópica (DA) é uma doença inflamatória crônica da pele, na qual alternam-se
períodos de exacerbação e remissão, que potencialmente pode ser grave. A doença
geralmente se desenvolve no início da infância, mais frequentemente antes do primeiro ano
de vida, e pode manter-se até a vida adulta.1
De acordo com o último guideline publicado pela Academia Europeia de Dermatologia (2018),
o tratamento com corticosteroides tópicos segue como a primeira linha de tratamento para
dermatoses inflamatórias e pruriginosas. Ainda de acordo com o guideline, o uso de alguns
corticosteroides, como a fluticasona, aplicados nas áreas acometidas de 2-3 vezes por semana,
associados ao diário de emolientes promove um bom quadro clínico de manutenção,
reduzindo significativamente o risco de recidiva na DA. Esta intervenção, também conhecida
como terapia pró-ativa, demonstrou segurança para uso por até 20 semanas, que é o maior
período analisado em estudos clínicos.2
Esta é uma abordagem terapêutica de longo prazo, que difere do esquema tradicional
denominado “reativo”. A abordagem consiste na administração tópica de corticosteroides de
potência média a alta durante a fase aguda, seguida do uso de cremes emolientes como
tratamento de manutenção.3,4 Atualmente sabe-se que o processo inflamatório persiste
subclinicamente, mesmo que a pele dos indivíduos com DA tenha um aspecto normal.5,6
Portanto, uma vez obtida a remissão, é essencial prevenir novas exacerbações com o uso
intermitente de um tratamento anti-inflamatório a longo prazo. Essa é a base da abordagem
terapêutica “pró-ativa”, proposta como alternativa ao tratamento “reativo”.5,6
Em comparação aos corticosteroides de mesma potência, a fluticasona oferece eficácia similar,
com o benefício de um perfil de segurança mais favorável.7,8

Vantagens da abordagem pró-ativa:6
• Menor taxa de exacerbações da doença;
• Menos dias com exacerbações da doença;
• Prolongamento do tempo até uma nova recidiva;
• Prevenção, adiamento ou redução do número de exacerbações;
• Melhor qualidade de vida para pacientes com sintomas leves a graves;
• Menor uso de tratamento ativo.
Concluimos que, tanto em pacientes pediátricos como adultos, a continuação do tratamento
com doses intermitentes (2 vezes por semana) de fluticasona por até 20 semanas (4 semanas
em tratamento reativo e 16 semanas em pró-ativo) em adição ao creme emoliente
convencional reduziu significativamente o risco de recidiva ou de exacerbações após a
estabilização da DA com o uso de fluticasona.4,9
O tratamento pró-ativo também é identificado como tratamento intermitente ou tratamento
de manutenção. 10
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O conteúdo desse episódio encontra-se integralmente disponível em nosso site e todas as
referências utilizadas para produção desse texto podem ser solicitadas por qualquer um dos
senhores junto ao nosso departamento de informações médicas através de nosso e-mail
medinfo@gsk.com e do nosso 0800.

Material distribuído exclusivamente para profissionais de saúde habilitados a prescrever ou
dispensar medicamentos. Recomenda-se a leitura da bula e da monografia do produto, antes
da prescrição de qualquer medicamento. Mais informações à disposição sob solicitação ao
Departamento de Informações Médicas (DDG 0800 701 2233 ou medinfo@gsk.com). Para
notificar informações de segurança, incluindo eventos adversos, ocorridos durante o uso de
medicamentos da GlaxoSmithKline/Stiefel, entre em contato diretamente com o
Departamento de Farmacovigilância da empresa pelo e-mail farmacovigilancia@gsk.com ou
através do Representante do Grupo de Empresas GSK.
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