
SINERGIA
ANTIBIÓTICA

01
POTENTE 

AÇÃO ANTI-
INFLAMATÓRIA

Suprime a resposta 
inflamatória do tecido 

conjuntivo

02
EFICÁCIA

ANTIFÚNGICA
Efeito antifúngico 

comprovado 

03
AÇÃO

ANTIALÉRGICA
Inibe os mediadores 

químicos como a 
histamina e os 
leucotrienos

04
ANALGESIA

TÓPICA
Elimina a dor 

proveniente da 
inflamação

e de lesões por 
lambedura
e prurido 

05
ALÍVIO

DO PRURITO
Evita o auto 
traumatismo

06

Crema 6A
Seu melhor aliado no tratamento tópico

Comprovadamente, uma combinação altamente eficaz



Crema 6A é uma emulsão 
evanescente, conferindo rápida 
absorção, sem a formação de grumos
na pele e pelo. Sua composição
a base de água, hidrata a pele, 
e sua combinação de ativos trata 
rapidamente as lesões, com alívio 
imediato e uma cicatrização estética.

PORQUE UMA FORMULAÇÃO
A BASE DE NEOMICINA E BACITRACINA
É A MELHOR COMBINAÇÃO?

› Ação bactericida, sem resistência

› Bacitracina Zn + Sulfato de Neomicina = SINERGIA
COMPROVADA

Antibiótico

Bacitracina Zn

Neomicina

Ação

Bactericida

Bactericida

Espectro

Gram (+)

Gram (-)
Gram (+)

Mecanismo de ação

Inibe a produção
de peptídeoglicano, 
desestabilizando
a parede celular

Atua sobre a
subunidade 30S
do ribossomo,
inibindo a síntese 
de proteínas

50S

30S
30S 30S

50S 50S

NEOMICINA
Inibe a síntese 
proteica

BACITRACINA
Desestabiliza a

parede bacteriana

Local de atuação

Parede bacteriana

Subunidade 30S 
no citoplasma

ABSORÇÃO 
IMEDIATA

SEM MANCHAS



Crema 6A

Com o objetivo de avaliar a interação farmacodinâmica da bacitracina Zn e do sulfato de 
neomicina, ambos presentes na formulação do Crema 6A, foi realizado um estudo* in vitro 
para a avaliação da CIM (Concentração Inibitória Mínima) desafiando a combinação destes dois 
antibióticos contra cepas de Staphylococcus sp, Streptococcus sp, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli e Proteus sp, isoladas de cães e gatos. Para a avaliação desta formulação 
combinada, utilizou-se o método laboratorial Checkerboard ou tabuleiro de xadrez.

Uma terapia antimicrobiana eficaz depende de três fatores: susceptibilidade bacteriana, 
características farmacocinéticas do agente e posologia. A capacidade de defesa do organismo 
acometido também influencia o resultado da terapia.

A bacitracina é um polipeptídeo que inibe a síntese da parede bacteriana e altera a membrana 
citoplasmática. É ativa contra bactérias Gram (+), especialmente Staphylococcus e 
Streptococcus. Possui absorção mínima e raramente observa-se dermatite alérgica de contato.

A neomicina é um aminoglicosídeo que inibe a síntese proteica bacteriana atuando sob
a subunidade 30S do ribossoma bacteriano, após penetrar a parede celular da bactéria.
É muito eficaz contra bactérias Gram (-) e tem menor ação sobre Gram (+). A neomicina 
melhora a reepitelização da pele lesionada.

O sinergismo entre os dois antimicrobianos propostos pode ser explicado pela bacitracina Zn 
danificar a parede celular da bactéria permitindo então a entrada da neomicina.

O estudo concluiu que o creme a base de sulfato de neomicina / bacitracina Zn (Crema 6A), 
produzido pelo laboratório Labyes, apresenta atividade sinérgica contra infecções da pele 
e mucosas, causadas por Staphylococcus spp, Escherichia coli, Pseudomonas spp, 
Estreptococcus spp e Proteus spp.

*Mestorino, N. (2014). Evaluación de la Actividad Antimicrobiana in vitro de la combinación Neomicina/Bacitracina presente 
en la CREMA 6A, elaborada por LABYES SA. Laboratório de Estudos Farmacológicos e Toxicológicos, Faculdade de Ciências 
Veterinárias, Universidade de La Plata. La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Mestorino, N. (2014). Evaluación de la Actividad combinada de antimicrobianos in vitro: asociación Neomicina/Bacitracina.
Laboratório de Estudos Farmacológicos e Toxicológicos, Faculdade de Ciências Veterinárias, Universidade de La Plata. 
La Plata, Buenos Aires, Argentina.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA



Crema 6A

Dexametasona fosfato
Neomicina sulfato
Bacitracina Zn
Griseofulvina micronizada
Benzocaína
Excipientes q.s.p.

0,025 g
0,250 g

50.000 UI
0,180 g

1 g
100 g

FÓRMULA

CREMA 6A

INDICAÇÕES

APRESENTAÇÕES

› Crema 6A é indicada para cães e gatos, 
em todas as lesões de pele, infectadas ou não.

› Dermatite úmida aguda, processos fúngicos
e eczemas de origem conhecida ou idiopáticos.

› Lesões pruriginosas que provocam dor e 
inflamação pelo coçar, lamber e mordeduras 
consequentes.

› Cirurgias estéticas.

› Bisnagas contendo 15 g e 30 g.
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