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 Pequenas bolhas de coloração dourada (mília coloidal) 
 Clareamento da cor da pele (despigmentação) 
 Inflamação ou inchaço da raiz do cabelo (foliculite) 

 
Reações adversas menos graves causadas pelo calcipotriol; 

 
 Pele seca 
 Sensibilidade da pela à luz, resultando em erupção 
 Eczema. 
 Coceira 
 Irritação da pele 
 Sensação de queimadura e picada 
 Vermelhidão da pele devido à dilatação de pequenos vasos sanguíneos (eritema) 
 Erupção da pele (Rash) 
 Rash com inflamação da pele (dermatite) 
 Piora da psoríase 

Reações adversas relacionadas a excipientes: Daivobet® gel contém butilidroxitolueno (E321) que pode causar reações 
de irritação local (como dermatite de contato) ou irritação dos olhos e mucosas. 

Atenção: este produto é um medicamento que possui nova forma farmacêutica no país e, embora as 
pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado 
corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe 
seu médico. 

 

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE 
MEDICAMENTO? 

Entre em contato com seu médico se tiver usado mais do que 15g em um dia. O uso prolongado excessivo de 
Daivobet® gel pode provocar problemas com o cálcio no seu sangue, que é normalizado quando o tratamento é 
suspenso. 

Seu médico pode solicitar exames de sangue para verificar se o uso de muito gel não provocou algum problema com o 
cálcio no seu sangue. 

O uso prolongado excessivo de Daivobet® gel também pode levar suas glândulas suprarrenais (que se encontram perto 
dos rins e produzem hormônios) a não funcionarem bem. 

 
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a 
embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. 
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