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LOCERYL ®
cloridrato de amorolfina
APRESENTAÇÃO
Esmalte terapêutico para unhas contendo 50mg/ml de amorolfina (na forma de cloridrato de amorolfina).
A embalagem do produto pode conter uma das seguintes apresentações:
x 1 frasco de vidro âmbar contendo 2,5 ml de esmalte + 10 espátulas + 30 lixas de unhas + 30
compressas embebidas em álcool isopropílico; ou
x 1 frasco de vidro âmbar contendo 1,25 ml de esmalte + 10 espátulas, sem os demais acessórios.
USO TÓPICO NAS UNHAS.
USO ADULTO.
COMPOSIÇÃO
Cada ml contém:
amorolfina* (sob a forma de cloridrato de amorolfina) ............................................ 50 mg
veículo...........................................................................q.s.p....................................... 1 ml
Veículo constituído por : copolímero do ácido metacrílico, triacetina, acetato de butila, acetato de etila e
álcool etílico.
*correspondente a 55,74mg de cloridrato de amorolfina.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
1.

INDICAÇÕES
®

LOCERYL Esmalte é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses) causadas por
dermatófitos, leveduras e fungos filamentosos não dermatófitos.
2.

RESULTADOS DE EFICÁCIA

A amorolfina penetra rapidamente na unha após aplicação tópica. Ela é detectada mais cedo e em maiores
concentrações comparativamente à administração oral de terbinafina e itraconazol. (1)
O pico de absorção da amorolfina através da unha ocorre entre 5 e 25 horas após a aplicação tópica.

(2)

174 pacientes com onicomicose, apresentando menos de 50% de acometimento da superfície da unha,
receberam tratamento com esmalte de amorolfina 5% (1 aplicação por semana) ou ciclopirox 8% (3
aplicações por semana no primeiro mês; 2 aplicações por semana no segundo mês e 1 vez por semana a partir
do terceiro mês de tratamento). A duração média do tratamento foi de 6 meses para unhas das mãos e 12
meses para unhas dos pés. As taxas de cura micológica foram de 78,4% e 75% respectivamente após o
tratamento. Na visita de acompanhamento após seis meses, as taxas de cura micológica mostraram-se mais
altas para ambas as preparações: 88,3%% para amorolfina e 77,8% para ciclopirox, sendo a diferença
(3)

estatisticamente significante (p<0.05).

Um estudo multicêntrico, randomizado, realizado com 249 pacientes portadores de onicomicose com
envolvimento da matriz ungueal, demonstrou uma maior eficácia com o uso combinado de amorolfina e
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terbinafina comparado ao uso da terbinafina isolada (59,2% vs 45,0% p=0.03). Ambos os tratamentos
mostraram-se seguros e bem tolerados. O custo do tratamento por paciente curado mostrou-se mais baixo para
a combinação do que para a terbinafina isolada, em todos os países que participaram do estudo.

(4)

(1)Polak, A. –Kinetics of amorolfine in human nails. Mycoses. 1993; 36:101-103.
(2)Franz, T.J. -Absorption of amorolfine through human nail. Dermatol. 1992; 184 (suppl 1): 18-20
(3)Halmy, K. –Experience with nail lacquers containing 5% amorolfine and 8%ciclopirox in patients with
onychomycosis. Borgyogyaszati es Venerologiaia Szemle. 2003; 79:121-124.
(4)Baran, R. et al–A multicentre, randomized, controlledstudy of the efficacy, safetyand cost-effectiveness of
a combination therapy with amorolfine nail lacquer and oralterbinafine compared with oral terbinafine
alone for the treatment of onychomycosiswith matrix involvement. Br. J. Dermatol. 2007; 157: 149-157.
3.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

FARMACODINÂMICA
®

LOCERYL Esmalte é um antimicótico de aplicação tópica. A substância ativa, cloridrato de amorolfina,
pertence a uma nova classe química de substâncias antifúngicas, a dos morfolínicos. Seu efeito fungistático e
fungicida baseia-se na alteração da membrana da célula fúngica, modificando principalmente a biossíntese do
esterol. Simultaneamente à redução do teor de ergosterol ocorre um acúmulo de esteróis incomuns, de
estrutura não plana. A amorolfina possui um amplo espectro antimicótico in vitro. É altamente eficaz contra:







Dermatófitos: Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton.
Leveduras: Candida, Malassezia ou Pityrosporum, Cryptococcus.
Fungos: Alternaria, Hendersonula, Scopulariopsis, Scytalidium, Aspergillu.
Dematiacea: Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella.
Fungos dimórficos: Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix.
Bactérias: Com exceção da Actinomyces, as bactérias não são sensíveis à amorolfina.

FARMACOCINÉTICA
O cloridrato de amorolfina, sob a forma de esmalte, penetra e propaga-se através da unha, sendo assim capaz
de erradicar fungos de difícil acesso no leito ungueal. A absorção sistêmica da amorolfina é muito baixa neste
tipo de aplicação. Após o uso prolongado do esmalte, não há nenhum indício de acúmulo da droga no
organismo.
4.

CONTRAINDICAÇÕES
®

LOCERYL esmalte não deve ser utilizado por pacientes que apresentem hipersensibilidade aos componentes
da fórmula.
5.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Gravidez e lactação: Não há dados adequados sobre o uso de amorolfina em mulheres grávidas ou lactantes.
Os estudos em animais demonstraram embriotoxicidade, porém o risco em humanos não é conhecido. Após
aplicação tópica do esmalte, a exposição sistêmica é extremamente baixa, e o risco fetal em humanos parece
ser insignificante. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.
Crianças: devido à falta de experimentação clínica disponível até o momento, não se recomenda o uso do
produto em crianças.
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6..

INTERAÇ
ÇÕES MEDIC
CAMENTOS
SAS

Não fooram realizadoos estudos de interação com
m a amorolfinaa esmalte. O uuso de esmaltees cosméticos oou unhas
artificiiais deve ser eevitado durantte o tratamentoo.
7..

CUIDADO
OS DE ARMA
AZENAMEN
NTO DO MED
DICAMENTO
O

O prodduto deve ser mantido em ttemperatura aambiente (entre 15º e 30ºC) e o frasco heermeticamentee fechado
para evitar evaporaçção ou cristalizzação do prodduto.
O prazzo de validadee é de 36 mesees após a data de fabricação..
Númeero de lote e datas
d
de fabrricação e valiidade: vide em
mbalagem. N
Não use mediccamento com o prazo
de vallidade vencido. Guarde-o eem sua embaalagem originaal.
Loceryyl é um esm
malte transparrente incolor ou quase inncolor. Antes de usar, ob
bserve o asp
pecto do
mediccamento.
Todo medicamentoo deve ser maantido fora doo alcance das crianças.
8..

POSOLOG
GIA E MODO
O DE USAR
®

ERYL Esmaltte terapêutico deve ser aplicado na unha afetada da mão
m ou do pé uma
u
ou duas vezes
v
por
LOCE
semanna, da seguintee forma:

a) Antes de apliccar LOCERYL
L® Esmalte, llixar a área afeetada da unha o mais profunndamente
d uma lixa. Ass lixas utilizaddas nas unhas afetadas não ddevem ser utilizadas
possívvel (figura 1), ccom auxílio de
em unnhas sadias. Pooderá ser utilizzada qualquer lixa de unha nnova, devendoo descarta-la appós utilização nas
unhas afetadas, paraa evitar a reconntaminação.


b)) Limpar e dessengordurar a superfície da uunha com umaa das compresssas embebidaas em
álcooll isopropílico ((figura 2). Alternativamentee, poderá ser uutilizado algoddão embebido em removedoor de
esmaltte comum.
c) Reppetir este proccesso antes dee qualquer novva aplicação, vvisando eliminar os resíduoos de medicam
mento da
aplicação anterior.

d)) Introduzir a espátula
e
no fraasco contendoo o esmalte (figgura 3). Não tocar o gargaloo do
frasco, para evitar a deposição de resíduos do eesmalte que deepois, poderão prejudicar o fechamento
f
doo frasco.
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e)) Aplicar diretamente sobre toda a superfíície da unha affetada (figura 4).
Limpaar o gargalo d
do frasco e feechar imediattamente. Quaanto maior forr a permanên
ncia do frascoo aberto,
maiorr a chance do esmalte secar e cristalizarr-se dentro doo frasco.

f) Deixar secar por aproximaddamente 3 - 5 minutos (figuura 5).

g)) Limpar a eespátula com a compressaa embebida em
e álcool isoopropílico ou algodão
embebbido em removvedor de esmaalte comum, ccaso queira reuutilizar a espáttula em outrass aplicações (ffigura 6).
As lixas e compresssas já utilizadaas deverão ser descartadas.
Para ppessoas que liddam com solveentes orgânicoos (tíner e outrros), recomendda-se o uso dee luvas imperm
meáveis a
fim dee proteger a peelícula de esm
malte de LOCE
ERYL.
A durração do trataamento depennde principalm
mente da gravvidade, localizzação da infeecção e velocidade de
crescim
mento da unhha. Em média, são necessáriios 6 meses paara as unhas ddas mãos e dee 9 – 12 meses para as
unhas dos pés. O trratamento nãoo deverá ser innterrompido anntes da complleta regeneraçção da unha e cura das
áreas afetadas.
a
Nas innfecções gravees, com acom
metimento da m
matriz ungueall, a critério médico,
m
LOCER
RYL esmalte pode ser
usado associado ao antimicótico ssistêmico.
9..

REAÇÕES ADVERSA
AS

As reaações adversass são raras. Ass unhas podem
m tornar-se frággeis e quebraddiças ou com aalteração na cooloração;
entretaanto, estas reaações podem teer sido provoccadas pela próppria onicomicose.
Reaçãão rara ( 1/10.000 e  1/1000): probblemas nas uunhas, alteraçãão na coloraçção, onicorrexxe (unha
quebraadiça)
Reaçãão muito raraa ( 1/10.000):: sensação de ardência na peele, dermatite de contato.
Em caaso de eventos adversos, nootifique ao Siistema de Nottificações em Vigilância Saanitária – NOTIVISA,
disponnível em ww
ww.anvisa.gov..br/hotsite/nottivisa.index.htm
m ou para a Vigilância Sanitária
S
Estaadual ou
Municcipal.
100. SUPERDO
OSE
O prooduto destina--se ao uso tóópico exclusivvamente. Casoo ocorra ingeestão acidentaal, procure orrientação
médica.
mais orientações.
Em caaso de intoxiccação ligue paara 0800 722 66001, se você precisar de m
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DIZERES LEGAIS
MS-1..2916.0036
Farm. Resp.: Dra. C
Carla Sapiensaa Justino - CRF
F-SP n° 31.358
Imporrtado, registrrado e embalaado por:
GALD
DERMA BRA
ASIL LTDA.
Rodovvia Jornalista F
Francisco Aguuirre Proença, Km 9 - Condoomínio Tech T
Town
131866-904 - Hortolâândia – SP
CNPJ 00.317.372/0004-99
Indústtria Brasileira
Fabricado por:
LABO
ORATOIRES GALDERMA
A
Zone Industrielle
I
dee Montdésir
745400 Alby-sur-Chééran
Françaa
Atenddimento ao Connsumidor 0800-01555552
saac@galderma..com
Siga corretamente
c
o modo de ussar, não desap
parecendo oss sintomas proocure orientaação médica.
Esta b
bula foi aprovvada pela AN
NVISA em 03//02/2015.
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