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Apresentação

7

O direito do cidadão à saúde está expresso
na Constituição Federal aprovada em 1988.
Destaca o texto constitucional que é dever
do Estado prover as condições para o seu
pleno exercício.

O direito de acesso a medicamentos é um
aspecto particular dessa prerrogativa e é
para garanti-lo que o Instituto de Tecnologia
em Fármacos, Farmanguinhos, foi
constituído.

Uma particularidade de Farmanguinhos –
e de todos os laboratórios públicos - torna
inexigível a impressão de bulas: diferente
dos laboratórios farmacêuticos privados que
distribuem seus produtos em embalagens
individualizadas, Farmanguinhos distribui
os medicamentos que produz em em-
balagens hospitalares.

A alternativa está prevista na regula-
mentação nacional complementar (Anvisa

- Resolução RDC 140/2003) e a obrigação
de apresentação de bulas é substituída
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Apresentação

8

pela exigência de provimen-
to de todas as informações a
respeito dos medicamentos que
produz em um único documento de
consulta para o profissional de saúde, o
Memento Terapêutico.

O Memento Terapêutico de Farman-
guinhos fornece aos médicos do SUS
todas as informações necessárias à
tomada de decisão para a prescrição
dos medicamentos de sua fabricação,
mas o corpo técnico de Farmanguinhos
está à disposição para eventuais
questionamentos sobre asserções
contidas neste documento ou alguma por
ventura omitida.

Eduardo Costa

Diretor
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Formato e conteúdo

Neste Memento constam todas as monografias sobre os
medicamentos do Instituto de Tecnologia em Fármacos
– Farmanguinhos, Fiocruz.  Elas seguem um mesmo es-
quema de informação, na seguinte seqüência:

• Nome e caracterização do produto
   (Em ordem alfabética pelo nome genérico);
• Indicações;
• Contra-indicações;
• Posologia;
• Precauções;
• Gravidez e lactação;
• Efeitos colaterais/reações adversas;
• Interações medicamentosas;
• Superdosagem; e
• Farmacologia clínica.

Como forma de prestar um serviço adicional, foram distri-
buídas, ao longo da publicação, informações sobre três
aspectos: farmacologia, reações adversas, interações
medicamentosas, com uma seqüência alfabética e iden-
tificação gráfica do grupo.

No Brasil, dá-se muita importância a determinados con-
ceitos diferenciais, como droga e medicamento, efeito
colateral e reação adversa, dose e dosagem. Esta preo-
cupação não é corrente nos textos de língua inglesa e em
muitos outros. No presente manual, por total comodida-
de, simplificação e simplicidade, não há qualquer rigor no
uso desses termos. O contexto e sentido da frase indi-
cam o melhor significado.

9
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Formato e conteúdo

Todos os medicamentos têm seu uso na gravidez com a
identificação da classificação segundo o FDA – Food and
Drug Administration

10

CATEGORIAS DE RISCO DE FÁRMACOS DESTINADOS ÀS
MULHERES GRÁVIDAS:

CATEGORIA  DESCRIÇÃO 

Em estudos controlados em mulheres grávidas, o fármaco
não demonstrou risco para o feto no primeiro trimestre de
gravidez. Não há evidências de risco nos trimestres pos-
teriores, sendo remota a possibilidade de dano fetal.

Os estudos em animais não demonstraram risco fetal,
mas também não há estudos controlados em mulheres
grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram
riscos, mas que não foram confirmados em estudos con-
trolados em mulheres grávidas. 

Não foram realizados estudos em animais e nem em mulhe-
res grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram
risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em
mulheres grávidas.

O fármaco demonstrou evidências positivas de risco fetal
humano, no entanto os benefícios potenciais para a mulher
podem, eventualmente, justificar o risco, como por exem-
plo, em casos de doenças graves ou que ameaçam a vida,
e para as quais não existam outras drogas mais seguras.

Em estudos em animais e mulheres grávidas, o fármaco
provocou anomalias fetais, havendo clara evidência de
risco para o feto que é maior do que qualquer benefício
possível para a paciente.

A

B

C

D

X

Apesar da categoria indicada para uma determinada droga, ou

de sua presumível segurança, nenhum medicamento deve ser

administrado durante a gravidez, a não ser quando claramente

necessário e os possíveis benefícios suplantarem os riscos po-

tenciais para o feto.
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Todas as interações medicamentosas estão classifica-
das de 1 a 3 segundo a importância e gravidade da
interação.

+

–

0

Reações adversas/efeitos colaterais:

Mais freqüentes: incidência acima de 5%;

Menos freqüentes: incidência abaixo de 5% e

Raros ou muito raros: incidência menor que 1%.

Os efeitos colaterais e reações adversas estão classifi-
cados e grifados como          mais freqüentes,         me-
nos freqüentes e         raros ou muito raros. A gravida-
de do efeito deve ser reconhecida por si mesma.

Classificação das interações medicamentosas
(segundo a gravidade potencial)

1

3

As interações de menor importância, pela incidência pouco
usual dos efeitos, pelo pouco risco dos efeitos, ou por serem
mal documentadas não foram incluídas.

Esta classificação é utilizada por Allan Ellswsorth em Medical

Drug Reference e está baseada em dados apresentados em
Hansten PD, Horn JR: Drug interactions analysis and

management 1999.

Evitar a associação; os riscos geralmente são maio-
res que os benefícios.

 A associação deve ser geralmente evitada; usar a com-
binação das drogas apenas em circunstâncias especiais.

Riscos menores; medidas adequadas devem ser toma-
das para evitar os riscos de um resultado adverso.

+ –
0

2

11
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ACICLOVIR

INDICAÇÕES

• Infecção por herpes simples
• Infecção por herpes zóster

• Infecção por varicela
• Infecção viral

Aciclovir é um medicamento bastante útil no tratamento de infecções
mucosas, cutâneas, oculares e sistêmicas por herpes simples, especialmente
em pacientes imunocomprometidos.

É também indicado nas infecções por herpes zoster e na varicela, também
de forma especial nos imunocomprometidos.

Nas infecções de localização
orofacial, esofagiana, genital, nasal
ou labial de adultos e crianças
imunocomprometidas reduz a dura-
ção da infecção, a duração da  dor
e do prurido e do tempo necessário
para cura das lesões. Entretanto,
aciclovir não é apropriado para
todos os casos de herpes genital.
Alguns pacientes podem ser tra-
tados com medidas alternativas e
sintomáticas. O tratamento deve
ser avaliado em função do estado
imunológico do paciente, gravidade,
freqüência e duração dos episódios,
grau de envolvimento cutâneo ou
sistêmico e estado emocional.

Além disso, o tratamento do
primeiro episódio de infecção
genital por herpes com aciclovir
oral ou parenteral não é garantia
na redução da freqüência e re-
tardo de episódios de recorrência
da infecção. O tratamento dos
episódios recorrentes é menos
eficaz. Alguns pacientes se
beneficiam muito pouco se o
tratamento for iniciado durante o
período prodrômico ou nos dois
primeiros dias de início da
infecção.

O tratamento profilático da
infecção recorrente é controverso.

O uso de aciclovir como tratamento
da varicela em pacientes imu-
nocomprometidos ou saudáveis
reduz a gravidade e duração da
doença, o aspecto das lesões e
acelera a cura das vesículas.

Em pacientes imunocomprome-
tidos com herpes zóster o aciclovir
pode prevenir o aparecimento de
novas lesões, reduzir a gravidade
da doença e a duração da dor,
reduzir as manifestações neuroló-
gicas, como parestesia, disestesia
ou hiperestesia e as complicações
inflamatórias oculares, como ce-
ratite, e uveíte.

Aciclovir não é eficaz no tra-
tamento de infecção por cito-
megalovírus, mas seu uso parece
promissor nas infecções por
Epstein-Barr, especialmente na
mononucleose infecciosa.

Em pacientes a serem submetidos
a transplante de órgãos, inclusive
de medula óssea, com risco de rea-
tivação de infecção latente pelos
vírus Herpes, Varicela-zóster e
vírus citomegálico, o aciclovir tem
sido usado como profilático.
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Nome Genérico: aciclovir
Classe Química: nucleosídeo análogo da purina
Classe Terapêutica: antivirótico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Aciclovir 400 mg, em blister com
10 comprimidos
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CONTRA-INDICAÇÕES

Ver precauções

POSOLOGIA

• Herpes genital: 200 mg de 4/4 horas, enquanto acordado (5 vezes ao dia),
durante 10 dias.
— Pacientes imunocomprometidos: 400 mg, 5 vezes ao dia, durante 10 dias.
— Casos graves devem ser tratados com aciclovir intravenoso: 5 mg/kg IV
a cada 8 horas, durante 10 dias.
— Tratamento supressivo de episódios recorrentes: 400 mg, 2 vezes ao dia,
durante 6 meses a 1 ano.

• Infecção cutânea ou mucosa por herpes simples, em pacientes
imunocomprometidos:
— Adultos: 400 mg de 4/4 horas, enquanto acordado (5 vezes ao dia).
— Crianças: 1g dividida em 3 a 5 doses, durante 7 a 14 dias. Não
exceder 80 mg/kg/dia.

• Varicela em adultos e crianças acima de 2 anos, imunocompetentes:
20 mg/kg, 4 vezes ao dia, via oral,  durante 5 dias (não exceder 800 mg por dose)
O máximo benefício é conseguido com início do tratamento nas primeiras
manifestações, havendo pouco resultando com início do tratamento em 48
horas da doença.

• Herpes zóster
— Pacientes acima de 12 anos de idade, imunocompetentes: 800 mg a cada
4 horas, durante o dia (5 vezes ao dia, durante 7 a 10 dias).
— Pacientes acima de 12 anos de idade, imunocomprometidos: 10 mg/kg a
cada 8 horas, durante 7 dias;
— Pacientes menores de 12 anos: 20mg/kg a cada 8 horas,  durante 7 dias.

— Pacientes com função renal alterada devem ter as doses ajustadas,
conforme o clearance da creatinina, aumentando-se o intervalo entre as
doses para cada 12 horas (clearance entre 25 e 50 ml/min) ou 24 horas
(clearance abaixo de 25 ml/min).

• A dosagem de aciclovir, em uso parenteral para qualquer situação, não
deve  exceder 20 mg/kg a cada 8 horas.

PRECAUÇÕES

• Doença hepática

• Doença renal

• Distúrbios hidroeletrolíticos

• Como o herpes genital é transmitido sexualmente, os pacientes devem
ser avisados para evitar contato sexual enquanto ocorrerem lesões locais.
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GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Aciclovir não é teratogêncio nem mutagêncio e pode ser usado na gestante,
sendo mesmo recomendado na paciente grávida com infecção herpética para
prevenir a infeccção neonatal. Outras medidas como cesárea devem ser
consideradas na prevenção.
É distribuído no leite materno, mas pode ser usado durante a amamentação.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Menos freqüentes              Raros ou muito raros

SNC: cefaléia, sonolência, vertigem, fatiga, insônia, irritabilidade, confusão,
alucinação, depressão, tremores
AD:   náusea, vômitos, diarréia, dor de estômago
AGU: insuficiência renal, elevação da creatinina e uréia, glomerulonefrite,
hematúria
HEMAT: púrpura trombocitopência, síndrome urêmica hemolítica, linfopenia
e leucopenia transitórias, linfadenopatia
DERM: reações locais de aplicação IV, com eritema, irritação, inflamação,
dor e flebite, prurido, urticária, exantema, vasculite
Outros: artralgia, mialgia, câimbras

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3-zidovudina: em casos raros, pode ocorrer neurotoxicidade, com
sonolência e letargia profunda.
• 3-probenecida: aumenta a concentração e reduz a excreção urinária
do aciclovir

SUPERDOSAGEM

Doses elevadas de aciclovir têm sido utilizadas, sem evidência de toxicidade.
Em casos raros, podem ocorrer agitação ou letargia, convulsão e coma, com
indicação de tratamento sintomático e de suporte.
Aciclovir tem sua eliminação aumentada por hemodiálise.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Aciclovir  é um nucleosídeo purínico sintético, derivado da guanina.

• Mecanismo de Ação:
Interfere com a síntese de DNA viral, inibindo sua replicação. É convertido
a um derivado monofosfato por uma timidino-quinase viral. A alta afinidade
da droga com esta enzima confere seletividade da ação inibitória do aciclovir
sobre o vírus.

• Farmacocinética:
Pico plasmático  em 1 hora por via venosa e  1,5 a 2 horas por via oral; vida-
média de  2,5 a 3,5 horas; distribui-se amplamente; concentração no líquido
cefalorraquiano 50% do plasma; atravessa a placenta; metabolizado no fígado;
excretado pelo rim como droga inalterada.

0

ACICLOVIR

–
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ÁCIDO FÓLICO

INDICAÇÕES

• Tratamento das anemias me-
galoblásticas e macrocíticas
resultantes da deficiência de
folato.

• Homocistinemia
• Homicistinúria

•  Prevenção de defeitos do tubo
neural do feto, especialmente
espinha bífida.

• Suplementação na anemia
falciforme.

É usualmente indicado no tratamento de anemia macrocítica nutricional,
anemia megaloblástica da gravidez, infância e adolescência e anemia
megaloblástica associada com doença hepática primária, alcoolismo,
cirrose hepática, ressecção intestinal, anastomoses ou sprue.

A deficiência de folato pode
também resultar de aumento da
perda de folato, secundária a diálise
renal, ou administração de algumas
drogas, como fenitoína, primidona,
barbitúricos, metotrexato, nitro-
furantoína ou sulfassalazina.

Acido fólico não é eficaz no
tratamento de anemias refratárias,
normocíticas, ou anemia aplástica,
ou quando usado isoladamente no
tratamento de anemia perniciosa.

Antagonistas do ácido fólico, como
metotrexato, pirimetamina, trime-
toprima, inibem a enzima ácido-
fólico-redutase e previnem a
formação de ácido tetra-hidrofólico.
Assim, o ácido fólico não é eficaz para
prevenir os efeitos colaterais do uso
destas drogas, devendo-se usar o
leucovorin cálcico, ou ácido folínico.

Em altas doses, o ácido fólico é
usado no tratamento do sprue
tropical. Em pacientes com esta
doença, a droga parece exercer um
efeito benéfico na mucosa anormal
e corrigir a deficiência de folato.

Embora a administração pro-
filática de ácido fólico não seja
necessária na maioria dos in-
divíduos, suplementação pode ser
requerida para prevenir defi-
ciência da vitamina em pacientes
com condições que aumentam as
necessidades, como gravidez,
nutrição e anemia hemolítica
crônica.

Em alguns pacientes, como em
casos de anemia megaloblástica
associada com deficiência de
vitamina B12, ou sprue tropical e não
tropical, pode existir deficiência
simultânea de ácido fólico e
cianocobalamina, e a terapêutica
associada ser justificada. Do mes-
mo modo, associação do ácido fólico
com ferro pode estar indicada para
prevenção ou tratamento de anemia
megaloblástica da gravidez e da
infância.

Prevenção de defeitos do tubo
neural: evidências indicam que o uso
profilático de ácido fólico, iniciado
antes da gravidez, pode reduzir o
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Nome Genérico: ácido fólico
Classe Química: vitamina do complexo B
Classe Terapêutica: antianêmico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Ácido fólico 5 mg, em envelope
com 10 comprimidos
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risco de defeitos fetais do tubo
neural, incluindo spina bífida,
anencefalia e encefalocele. Re-
comenda-se, com isso, ingestão
adequada de ácido fólico a todas as
mulheres com possibilidade de
engravidar. No mínimo, evidência
atual recomenda a ingestão ade-
quada de ácido fólico pelo menos 1
mês antes da concepção e nos
primeiros meses de gravidez, para
reduzir o risco de defeitos fetais do
tubo neural.

CONTRA-INDICAÇÕES

Pacientes com doença hepática grave com distúrbio da coagulação
sangüínea não devem receber ácido fólico.

Ácido fólico deve ser administrado com cuidado em pacientes com doença
pulmonar grave ou paciente muito idoso.

Não deve ser usado em anemias não megaloblásticas.

POSOLOGIA

• Deficiência de ácido fólico:

— Adultos: dose mínima de 0,4 mg/dia e dose máxima de 20mg/dia.

— As doses de manutenção poderão ser administradas através de suplementos
vitamínicos ou alimentos enriquecidos.

— Mulheres  com história anterior de gestação com defeito fetal do tubo
neural: 4 mg ao dia, 1 mês antes e nos 3 primeiros meses de nova gravidez.

— Pacientes alcoólatras, com anemia hemolítica ou infecções crônicas,
pacientes em uso de anticonvulsivantes, ou metotrexato podem necessitar
doses maiores.

— Pacientes com sprue tropical: 3 a 15 mg ao dia.

• Ácido fólico é usualmente administrado por via oral; em casos especiais
pode ser dado por via muscular profunda, subcutânea ou venosa.

PRECAUÇÕES

• Ácido fólico deve ser administrado com muito cuidado em pacientes sem
caracterização diagnóstica da anemia, pois pode ocultar o diagnóstico de
anemia perniciosa, melhorando as manifestações hematológicas da doença,
mas permitindo progressão das complicações neurológicas. Isto pode resultar
em dano grave ao sistema nervoso central antes que o diagnóstico correto

Como a gravidez geralmente não é
planejada, recomenda-se o consumo
de 0.4 mg de ácido fólico diariamente,
através de alimentos fortificados ou
suplementos dietéticos, além da dieta
normal de forma regular e contínua
durante todo o período fértil.

Mulheres com história prévia de
gravidez com defeito fetal do tubo
neural, com planos de nova gravidez,
devem receber doses altas de ácido
fólico durante os 3 primeiros meses
após a concepção.
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seja feito. Doses adequadas de vitamina B12 podem prevenir, suspender ou
melhorar as alterações neurológicas causadas pela anemia perniciosa.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria A” do FDA (vide pág. 10)

Está indicado para uso durante a gravidez.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Raros ou muito raros

SNC: alterações do sono, dificuldade de concentração, irritabilidade,
hiperatividade, excitação, depressão mental, confusão

AR: broncoespasmo

AD: anorexia, náusea, distensão abdominal, flatulência, gosto amargo

DERM: dermatite alérgica, reação alérgica, exantema, eritema, prurido

Outros: febre medicamentosa

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–cloranfenicol: o uso concomitante de cloranfenicol e ácido fólico em
pacientes com deficiência de folato pode resultar em antagonismo da resposta
hematopoiética ao ácido fólico.
• 3–hidantoína: diminuição das concentrações séricas da hidantoína, com
possibilidade de aumento da freqüência de convulsão; o uso prolongado de
fenitoína freqüentemente leva a níveis subnormais de folato.
• 2–pirimetamina: inibição dos efeitos antimicrobianos da pirimetamina.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Ácido fólico é solúvel em água e faz parte do complexo vitamínico B. O ácido
fólico raramente ocorre em alimentos; o folato está presente em muitos
alimentos, como fígado, rins, leveduras, vegetais de folhas verdes, frutas
cítricas e legumes.

Ácido Fólico, ou ácido pteroylglutâmico, é composto do ácido p-
aminobenzóico e ácido glutâmico. Processos de oxidação e redução formam
o H4 folato que pode ser transformado em co-fator folato, que tem importante
função bioquímica de doadores de unidade de carbono, necessária para a
síntese de DNA.

• Necessidades diárias:

Praticamente todas as fontes alimentares são ricas em folato, sobretudo
as verduras frescas, fígado, levedura e algumas frutas. Todavia, o cozimento
prolongado pode destruir até 90% do conteúdo de  folato desses alimentos.

No adulto normal, a necessidade diária mínima tem sido estimada em 50 µg,
enquanto a mulher grávida ou em lactação e os pacientes com altas taxas
de renovação celular (anemia hemolítica) podem necessitar de até 100 a
200 µg por dia, ou mais.
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No alcoolismo agudo ou crônico, a ingestão diária de folato pode estar
acentuadamente restrita e o ciclo entero-hepático da vitamina pode estar
prejudicado em virtude do efeito tóxico do álcool sobre as células
parenquimatosas hepáticas. Esta é talvez a causa mais comum de
eritropoiese megaloblástica, com deficiência de folato. Todavia é também
mais acessível à terapia, a dieta normal sendo suficiente para superar o
efeito do álcool.

As anemias hemolíticas também podem ser complicadas pela deficiência de
folato. Além disso, as drogas que inibem a di-hidrofolato-redutase
(metotrexato, trimetoprima etc) ou que interferem na absorção e
armazenamento de folato nos tecidos (certos anticonvulsivantes,
anticoncepcionais orais) são capazes de reduzir a concentração de folato
no plasma e podem causar anemia megaloblástica.

A anemia megaloblástica que resulta da deficiência de folato pode ser
distinguida da causada pela deficiência de vitamina B12, mas esta raramente
ou nunca está associada a alterações neurológicas. Também o aparecimento
de anemia pela deficiência de folato é muito mais rápido que pela vitamina
B12, porque as reservas de folato são muito limitadas.

• Mecanismo de Ação:

Uma fonte exógena de folato é necessária para a síntese de nucleoproteínas
e manutenção da eritropoiese normal.

O ácido fólico não é ativo como tal, mas o precursor do ácido tetra-
hidrofólico, envolvido como co-fator na transferência de C-1 na biossíntese
de purinas e timidinas dos ácidos nucléicos.

Falha na síntese de timidilato em pacientes com deficiência de ácido fólico
dificulta a síntese de DNA, levando à formação de anemias megaloblástica e
macrocíticas. O folato está envolvido na interconversão de aminoácido
(catabolismo da histidina a ácido glutâmico, interconversão de serina em
glicina, conversão da homocisteína em metionina) e na geração de formato.

• Farmacocinética:

O ácido fólico é rapidamente absorvido pelo trato intestinal, especialmente
na porção proximal do intestino delgado. Pico plasmático em 30 a 60 minutos.
As concentrações séricas normais de folato total variam de 0,005 a 0,015
µg/ml. Em geral, concentrações séricas inferiores a 0,005 µg/ml indicam
deficiência de folato e concentrações abaixo de 0,002 µg/ml usualmente
resultam em anemia megaloblástica.

O ácido tetra-hidrofólico e seus derivados são distribuídos a todos os
tecidos; o fígado contém cerca da metade do total de folato armazenado.
O folato é ativamente concentrado no líquido cérebro-espinhal. O ácido
fólico é distribuído no leite materno.

Após absorção, o ácido fólico é reduzido e metilado  no fígado em ácido
metiltetra-hidrofólico, a principal forma de transporte do folato no corpo.
Excreção urinária.
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ALOPURINOL

INDICAÇÕES

• Gota (artrite gotosa, nefropatia
gotosa por ácido úrico)

• Hiperuricemia

• Cálculos renais de cálcio,
recorrentes

• Cálculos renais de urato

Alopurinol é usado para reduzir as concentrações séricas e urinárias de
ácido úrico, no controle primário e secundário da gota. A droga é indicada
para pacientes com ataques freqüentes de gota. Alopurinol não  é
recomendado para controle da hiperuricemia assintomática, por causa dos
efeitos adversos. No entanto, alguns especialistas sugerem o emprego de
alopurinol quando as concentrações séricas de urato excederem 9 mg/dl
(método colorimétrico), porque estas concentrações estão sempre
associadas com aumento de alterações articulares e complicações renais.

Alopurinol é geralmente usado nas
seguintes condições: controle da
gota, quando os uricosúricos não
podem ser empregados por efeitos
adversos, alergia ou resposta ina-
dequada; quando existem tofos
visíveis, ou evidência radiológica de
cálculos ou depósitos de ácido úrico;
quando as concentrações de urato
são maiores que 8.5 a 9 mg/dl,
associado à história familiar de
tofos e baixa excreção de urato;
controle primário ou secundário de
nefropatia gotosa, com ou sem oli-
gúria secundária.

O objetivo do tratamento é dimi-
nuir as concentrações séricas de
urato a cerca de 6 mg/dl.

Alopurinol promove a resolução
dos tofos e cristais de ácido úrico por
redução das concentrações de urato.

Não tem atividade analgésica ou
antiinflamatória e não é útil no
tratamento de ataques agudos de
gota, podendo prolongar e exacerbar
a inflamação durante a fase aguda.

Alopurinol pode aumentar a
freqüência de ataques agudos du-
rante os primeiros 6 a 12 meses de
tratamento, mesmo quando as
concentrações de urato são mantidas
em níveis normais ou abaixo do
normal. Com isso, doses profiláticas
de colchicina devem geralmente ser
administradas junto com o alopu-
rinol, durante os primeiros 3 a 6
meses de tratamento com este.
Mesmo assim podem ocorrer ata-
ques agudos, mas usualmente
menos graves e de duração menor.
Durante esses ataques, o alopurinol
deve ser suspenso, mantendo-se a
colchicina ou um antiinflamatório
não esteroidal.

Em algumas situações, associa-se
um uricosúrico ao alopurinol, com
adição de efeitos, podendo-se reduzir
a dosagem de ambas as drogas.

Alopurinol é também usado
profilaticamente para reduzir a
hiperuricemia grave, depósitos
tissulares de urato e nefropatia
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Nome Genérico: alopurinol
Classe Química: inibidor da xantina-oxidase
Classe Terapêutica: antigotoso
Forma Farmacêutica e Apresentação: Alopurinol 100 mg, em envelope
com 10 comprimidos
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secundária a ácido úrico, associa-
dos com doença neoplásica mielo-
proliferativa, incluindo leucemia,
linfoma, sarcoma osteogênico,
linfossarcoma e metaplasia mielóide
e após tratamento quimioterápico
ou radioterápico de câncer.

É ainda usado no controle de
cálculos renais de oxalato de cálcio,
em homens que têm excreção
urinária de urato superior a 800 mg/
dia e mulheres com excreção

superior a 750 mg/dia. Este emprego
do alopurinol deve ser criterioso e
avaliado periodicamente, para se
decidir sobre suas vantagens frente
aos possíveis riscos de efeitos
adversos.

Outras indicações do alopurinol
são a redução da hiperuricemia na
deficiência de glicose-6-fosfato-
desidrogenase, síndrome de Lesh-
Nyhan, policitemia Vera, sarcoidose
e uso de tiazídicos ou etambutol.

CONTRA-INDICAÇÕES

Ver Precauções

POSOLOGIA

• Gota: dose inicial de 100 mg ao dia; acréscimo de 100 mg em intervalos
semanais, até que as concentrações de urato atinjam 6 mg/dl ou menos, ou
até a dose  máxima de 800 mg de alopurinol ao dia. Geralmente a dose inicial
se situa entre 200 a 300 mg ao dia, com doses maiores de 400 a 600 mg/dia
em casos graves.
Após o controle das concentrações de urato, a dose deve ser ajustada ao
mínimo necessário.
A dose de manutenção para adultos, geralmente, é de 300 mg ao dia, com
doses mínimas de 100 a 200 mg.
A terapêutica com alopurinol deve continuar indefinidamente.

• Prevenção de nefropatia em doenças neoplásicas: 600 a 800 mg ao
dia por 2 a 3 dias; recomenda-se iniciar a terapêutica 1 a 2 dias antes da
quimioterapia. Após o tratamento, a dosagem deve ser reduzida.
Azatioprina, ou mercaptopurina, quando administradas com alopurinol devem
ter suas dosagens diminuídas.

• Cálculos renais recorrentes: 200 a 300 mg/dia, com ajustes posteriores,
conforme os resultados.

• Dosagem na insuficiência renal:  100 mg/dia para clearance de
creatinina entre 10 a 20ml/min; 150 mg/dia, 200 mg/dia e 250 mg/dia para
clearance de 40, 60 e 80 ml/min respectivamente.
• A dosagem de alopurinol varia de acordo com a gravidade da doença e
deve ser ajustada de acordo com a resposta e tolerância do paciente.
• As concentrações séricas de urato geralmente são reduzidas em 1 a 3
semanas.
• Alopurinol é administrado por via oral, usualmente como dose única diária,
de preferência após uma refeição.
• A ingestão de líquidos deve ser suficiente para manter um volume urinário
de pelo menos 2 litros.
• O uso concomitante de drogas que aumentam as concentrações séricas
de urato, como o álcool, diuréticos, pirazinamida e diazóxido pode requerer
doses maiores de alopurinol.

ALOPURINOL
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+

PRECAUÇÕES

• Doença hepática
• Insuficiência cardíaca congestiva
• Hipertensão
• Diabetes

• Alopurinol deve ser suspenso aos primeiros sinais de exantema que possam
indicar reação alérgica. As reações de hipersensibilidade podem levar à morte.
Deve ser suspenso também aos primeiros sinais de dor à micção, hematúria,
irritação dos olhos, edema dos lábios e da boca.
• Testes hematológicos periódicos, testes de função renal e hepática devem
ser realizados periodicamente nos tratamentos prolongados.
• Alopurinol raramente está indicado em crianças, a não ser nos casos de
hiperuricemia por doença neoplásica, tratamento quimioterápico  ou distúrbio
genético do metabolismo das purinas.
• Especialmente no início do tratamento o alopurinol pode provocar
sonolência, devendo os pacientes serem avisados.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

O efeito do alopurinol sobre o feto humano não é conhecido. A droga é
distribuída no leite materno.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes               Raros ou muito raros

SNC: sonolência, cefaléia
AD: anorexia, diarréia, náuseas, vômitos, dor gástrica, icterícia
AGU: trombocitopenia,  insuficiência renal,  cálculos renais de xantina
HEMAT: anemia, anemia aplástica, agranulocitose, eosinofilia
DERM: dermatite alérgica, urticária, prurido, dermatite esfoliativa, eritema
multiforme, necrólise epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson,
onicólise, queda de cabelos
Outros: vasculite, neurite periférica, retinopatia, catarata, epistaxe,
miopatia, artralgia

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–ampicilina: o alopurinol aumenta o risco de reações cutâneas
provocadas pela ampicilina.
• 3–antiácidos: o hidróxido de alumínio inibe a resposta ao alopurinol.
• 3–anticoagulantes: aumento dos efeitos dos anticoagulantes, mas parece
que não interage com o warfarin.
• 2–azatioprina: aumento da toxicidade da azatioprina, necessitando
redução da sua dosagem.
• 3–ciclofosfamida: possibilidade de aumento da toxicidade da
ciclofosfamida.
• 3–didanosina: aumento dos efeitos da didanosina.
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• 2–inibidores da ECA: predisposição a reações de hipersensibilidade,
incluindo síndrome de Stvens-Johnson, erupções cutâneas, febre e
artralgias.
• 2–mercaptopurina: aumento dos efeitos da mercatopurina, com
aumento do risco de toxicidade.
• 3-teofilina: aumento dos efeitos da teofilina.

SUPERDOSAGEM

 Não relatada

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:

Alopurinol inibe a xantina-oxidase, a enzima que cataliza a conversão da
hipoxantina em xantina e a conversão da xantina em ácido úrico, reduzindo
as concentrações séricas do ácido úrico. O oxipurinol, metabólito do
alopurinol, também inibe a xantina-oxidase.

A droga difere, portanto, dos agentes uricosúricos que diminuem as
concentrações de urato por aumento da excreção urinária do ácido úrico.

Alopurinol não interfere diretamente na síntese de purina ou ácido nucléico.

• Farmacocinética:

Pico plasmático após administração oral entre 2 a 6 horas. Redução  do
ácido úrico começa a ocorrer entre 1 a 3 semanas, mas pode demorar 6 a
12 meses para efeitos significativos.

Metabolizado a oxipurinol; meia-vida de 2 a 3 horas para a droga ativa e 18
a 30 horas para o metabólito; excretado nas fezes e na urina. Dialisável.
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AMOXICILINA, cápsula
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Nome Genérico: amoxicilina
Classe Química: penicilina semi-sintética da classe das aminopenicilinas
Classe Terapêutica: penicilina de amplo espectro
Forma Farmacêutica e Apresentação:  Amoxicilina 500 mg, em blister
com 10 ou 21 cápsulas

INDICAÇÕES

• A amoxicilina é usada no tratamento de infecções do trato
respiratório superior e inferior, do ouvido médio, do trato
gênitourinário, dermatológicas e do trato gastrointestinal
causadas por patógenos suscetíveis.

• Está indicada em especial nas infecções causadas por bacilos
aeróbios gram-negativos (ex: Haemophilus influenzae,

Escherichia coli, Proteus mirabilis, espécies de Salmonella,

espécies de Shigella, Bordetella pertussis, espécies de Brucella,

Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella

septica, Vibrio cholerae, Helicobacter pylori), sendo também
usada contra organismos gram-positivos (ex: Streptococcus

faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes,

Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus sensível à

penicilina, espécies de Corynebacterium, Bacillus anthracis,

Listeria monocytogenes, Clostridium sp.).

• É usada no tratamento das úlceras pépticas causadas pelo
Helicobacter pylori, nas infecções por clamídia e micoplasma
em gestantes, e na profilaxia da endocardite bacteriana em
indivíduos portadores de disfunções valvares que irão se
submeter a procedimentos passíveis de causar bacteremia
transitória (por ex: odontológicos, otorrinolaringológicos,
gênitourinários ou gastrointestinais).

CONTRA-INDICAÇÕES

A amoxicilina é contra indicada em pacientes que têm hipersensibilidade a
qualquer outra penicilina. Além disto, embora não haja evidências de que
reações alérgicas aos antibióticos sejam mais freqüentes em indivíduos
atópicos. Deve-se ter cuidado adicional ao indicar-se aminopenicilinas a
pacientes com história alérgica em especial a medicamentos. Antes de se
iniciar terapêutica com a amoxicilina deve-se fazer uma investigação
criteriosa sobre reações alérgicas previas as penicilinas, cefalosporinas  e
outros alergenos.
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Reações de hipersensibilidade (anafilactóides) graves e ocasionalmente
fatais foram relatadas em pacientes recebendo tratamento com penicilinas.
Se ocorrer uma reação alérgica, a amoxicilina deve ser interrompida e uma
terapia alternativa apropriada deve ser instituída.

As reações anafiláticas sérias podem requerer tratamento de emergência
com adrenalina. Oxigênio, esteróides intravenosos e proteção das vias
aéreas, inclusive intubação, podem ser necessários.

POSOLOGIA

• Crianças até 10 anos de idade: 125 mg três vezes ao dia, aumentando
para 250 mg três vezes ao dia nas infecções mais graves.
Consultar monografia da amoxicilina suspensão (pág. 33).

• Adultos: 250 mg a 500 mg de 8/8 horas.

— Tratamento de dose alta (dose oral máxima recomendada 6g ao dia em
doses divididas): Uma dose de 3 g duas vezes ao dia é recomendada em
casos apropriados para o tratamento de infecção purulenta grave ou
recorrente do trato respiratório.

— Tratamento de curta duração: Infecção do trato urinário aguda simples:
duas doses de 3 g com um intervalo de 10-12 horas entre as doses.

— Abscesso dentário: duas doses de 3 g com um intervalo de 8 horas entre
as doses.

— Gonorréia: dose única de 3 g.

• Erradicação de Helicobacter pylori em úlcera péptica (duodenal e
gástrica): Amoxiclina é recomendado no esquema de duas vezes ao dia em
associação com um inibidor da bomba de próton e agentes antimicrobianos,
conforme detalhado a seguir:

– omeprazol 40 mg diários, amoxicilina 1g, duas vezes ao dia, claritromicina
500 mg duas vezes ao dia por 10 dias; ou

– omeprazol 40 mg diários, amoxicilina 750 mg-1g, duas vezes ao dia,
metronidazol 400 mg, três vezes ao dia por 10dias.

• Pacientes com insuficiência renal
Na insuficiência renal, a excreção do antibiótico será retardada e,
dependendo do grau de insuficiência, pode ser necessário reduzir a dose
diária total, de acordo com o seguinte esquema:

* Adultos e crianças acima de 40kg
- Insuficiência leve (clearance de creatinina > 30ml/min) — Nenhuma
  alteração na dose.
- Insuficiência moderada (clearance de creatinina 10-30ml/min) — Máximo
  500mg, 2 vezes ao dia.
- Insuficiência grave (clearance de creatinina < 10ml/min) — Máximo 500mg/dia.

* Crianças abaixo de 40kg
- Insuficiência leve (clearance de creatinina > 30ml/min) — Nenhuma
alteração na dose.
- Insuficiência moderada (clearance de creatinina 10-30ml/min) — 15mg/kg
duas vezes ao dia.
- Insuficiência grave (clearance de creatinina < 10ml/min) — 15mg/kg
uma vez ao dia.
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• Pacientes recebendo diálise peritoneal: Mesma posologia indicada
para paciente com insuficiência renal grave (clearance de creatinina <
10ml/min). A amoxicilina não é removida por diálise peritoneal.

• Pacientes recebendo hemodiálise: Mesma posologia indicada para
pacientes com insuficiência renal grave (clearance de creatinina < 10ml/min).

• A amoxicilina é removida da circulação por hemodiálise. Portanto,
uma dose adicional de 500 mg pode ser administrada durante a diálise e ao
final de cada diálise.

• Na insuficiência renal, a excreção do antibiótico será retardada e, dependendo
do grau de insuficiência, pode ser necessário reduzir a dose diária total.

• Profilaxia da endocardite bacteriana: 2g 1 hora antes do procedimento.

PRECAUÇÕES

• Indivíduos com mononucleose desenvolveram exantema durante
tratamento com aminopenicilinas e por isso estas não devem ser usadas em
pacientes com aquela doença.

• As funções renal, hepática e hematológica devem ser avaliadas
periodicamente durante terapia prolongada com amoxicilina. Isto se torna
particularmente importante quando o paciente é portador de insuficiência
renal ou hepática.

• O uso de amoxicilina pode resultar no aparecimento de infecções
oportunísticas por microorganismos não suscetíveis (ex: Cândida,
Enterobacter, Klebsiella, E. coli, Aerobacter ou Pseudomonas).

• A dose deve ser ajustada em pacientes com insuficiência renal (veja
Posologia - pág. 28).

• Amoxicilina é suscetível à degradação por beta-lactamases e, portanto,
o espectro de atividade de amoxicilina não inclui os microrganismos que
produzem essas enzimas, incluindo Staphylococcus resistente e todas as
cepas de , Klebsiella e Enterobacter

• Pediatria: Embora não haja estudos demonstrando contra-indicações,
deve-se ter cuidado no uso pediátrico.

• Geriatria: O uso na população idosa deve ser feito sob acompanhamento cuidadoso.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria B” do FDA (vide pág. 10)

A amoxicilina vem sendo utilizada em mulheres grávidas, em especial no
tratamento de infecções do trato urinário, sem evidências de efeitos
adversos para o feto. Além disto, a amoxicilina atualmente está incluída
entre as recomendações para o tratamento de infecções por clamídia
durante a gravidez.

Devido ao fato de a amoxicilina se distribuir também para o leite materno,
podendo sensibilizar a criança lactente, a mesma deve ser utilizada com
cuidado nas mulheres que estão amamentando.

Pode haver diarréia ou exantema em filhos de mães em uso de amoxicilina
que estejam se alimentando no peito, uma vez que pequenas concentrações
são excretadas no leite materno.

AMOXICILINA, cápsula
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+ – 0

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

                                            Mais freqüentes                   menos freqüentes              raros ou muito raros

SNC: cefaléia, febre, mioclonia, distúrbios de comportamento, convulsões,
hipercinesias.

AD: diarréia, náuseas, vômitos, candidíase oral, língua nigra, glossite,
estomatite, colite pseudomembranosa, hepatotoxicidade com elevação das
aminotransferases (ALT, AST).

AGU: moniliase vulvar, vaginite, glomerulonefrite, hematúria, oligúria,
proteinúria (nefrite intersticial).

HEMAT: elevação do tempo de coagulação, eosinofilia, depressão da medula
óssea (neutropenia, leucopenia, trombocitopenia), anemia hemolítica.

OUTROS: reações de hipersensibilidade (alergia, prurido, reação tipo
doença do soro, exantema, urticária, eritema multiforme), hipotensão
arterial, dermatite esfoliativa, anafilaxia.

A maior parte desses efeitos desaparecem com a suspensão do medicamento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3- Contraceptivos orais: comprometimento da eficácia anticoncepcional
(deve-se considerar o uso de método suplementar durante o uso de
amoxicilina).

• 3- Metotrexato: elevação das concentrações séricas do metotrexato,
com decorrência de possíveis efeitos adversos.

• 3- Tetraciclina: inibe a atividade antibacteriana da amoxicilina.

• 3- Aminoglicosídeos: diminui a eficácia dos aminoglicosídeos.

• 3- Atenolol: redução dos níveis séricos do atenolol.

• 3- Cloranfenicol: inibe a atividade antibacteriana da amoxicilina.

• 3- Macrolideos: inibe a atividade antibacteriana da amoxicilina.

SUPERDOSAGEM

De um modo geral não há necessidade de nenhum tratamento especial,
apenas medidas de suporte, em casos de ingestão de até 250 mg/Kg em
pacientes pediátricos, não havendo necessidade de lavagem gástrica.

Há relato de casos de nefrite intersticial e insuficiência renal oligúrica, que
parece responder bem à cessação do medicamento.

É importante lembrar que a amoxicilina pode ser eliminada por hemodiálise.

AMOXICILINA, cápsula
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FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:

O mecanismo de ação da amoxicilina é a inibição da síntese da parede
celular bacteriana, sendo um antibiótico bactericida.

• Farmacocinética:

Embora seja do mesmo grupo da Ampicilina, a amoxicilina é melhor absorvida
pelo trato gastrointestinal, atinge maiores concentrações nos tecidos e
no sangue após administração oral, exige menor número de doses diárias e
tem incidência mais baixa de diarréia.  A absorção é independente da ingestão
de alimentos. Os picos dos níveis séricos são atingidos após 1-2 horas após
administração. A meia-vida de eliminação é de aproximadamente 60 minutos,
sua maior parte é excretada em pela urina, de forma inalterada durantes
as primeiras 6 horas após administração.

AMOXICILINA, cápsula
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AMOXICILINA, pó para suspensão oral

CONTRA-INDICAÇÕES

A amoxicilina é contra indicada em pacientes que têm hipersensibilidade a
qualquer outra penicilina. Além disto, embora não haja evidências de que
reações alérgicas aos antibióticos sejam mais freqüentes em indivíduos
atópicos. Deve-se ter cuidado adicional ao indicar-se aminopenicilinas a
pacientes com história alérgica em especial a medicamentos. Antes de se
iniciar terapêutica com a amoxicilina deve-se fazer uma investigação
criteriosa sobre reações alérgicas previas as penicilinas, cefalosporinas  e
outros alergenos.

Reações de hipersensibilidade (anafilactóides) graves e ocasionalmente
fatais foram relatadas em pacientes recebendo tratamento com penicilinas.

Nome Genérico: amoxicilina
Classe Química: penicilina semi-sintética da classe das aminopenicilinas
Classe Terapêutica: penicilina de amplo espectro
Forma Farmacêutica e Apresentação: Amoxicilina 250 mg/5 ml, em frasco
contendo pó para suspensão a ser reconstituído para 60 ou 150 ml

INDICAÇÕES

• A amoxicilina é usada no tratamento de infecções do trato
respiratório superior e inferior, do ouvido médio, do trato
gênitourinário, dermatológicas e do trato gastrointestinal
causadas por patógenos suscetíveis.

• Está indicada em especial nas infecções causadas por bacilos
aeróbios gram-negativos (ex:  Haemophilus influenzae,

Escherichia coli, , espécies de Salmonella, espécies de Shigella,

Bordetella pertussis, espécies de Brucella, Neisseria

gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella septica, Vibrio

cholerae, Helicobacter pylori), sendo também usada contra
organismos gram-positivos (ex: Streptococcus faecalis,

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes,

Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus sensível à

penicilina, espécies de Corynebacterium, Bacillus anthracis,

Listeria monocytogenes, Clostridium sp.).

• É usada no tratamento das úlceras pépticas causadas pela
Helicobacter pylori, nas infecções por clamídia e micoplasma
em gestantes, e na profilaxia da endocardite bacteriana em
indivíduos portadores de disfunções valvares que irão se
submeter a procedimentos passíveis de causar bacteremia
transitória (por ex: odontológicos, otorrinolaringológicos,
gênitourinários ou gastrointestinais).
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Se ocorrer uma reação alérgica, a amoxicilina deve ser interrompida e uma
terapia alternativa apropriada deve ser instituída.

As reações anafiláticas sérias podem requerer tratamento de emergência
com adrenalina. Oxigênio, esteróides intravenosos e proteção das vias
aéreas, inclusive intubação, podem ser necessários.

POSOLOGIA

• Crianças até 10 anos de idade: 125 mg três vezes ao dia, aumentando
para 250 mg três vezes ao dia nas infecções mais graves.

• Adultos: 250 mg a 500 mg de 8/8 horas.

Consultar monografia da amoxicilina cápsulas (pág. 27)

— Tratamento de dose alta (dose oral máxima recomendada 6g ao dia em
doses divididas): Uma dose de 3 g duas vezes ao dia é recomendada em
casos apropriados para o tratamento de infecção purulenta grave ou
recorrente do trato respiratório.
— Tratamento de curta duração: Infecção do trato urinário aguda simples:
duas doses de 3 g com um intervalo de 10-12 horas entre as doses.
— Abscesso dentário: duas doses de 3 g com um intervalo de 8 horas entre
as doses.
— Gonorréia: dose única de 3 g.

• Erradicação de Helicobacter pylori em úlcera péptica (duodenal e
gástrica): Amoxiclina é recomendado no esquema de duas vezes ao dia em
associação com um inibidor da bomba de próton e agentes antimicrobianos,
conforme detalhado a seguir:

– omeprazol 40 mg diários, amoxicilina 1g, duas vezes ao dia, claritromicina
500 mg duas vezes ao dia por 10 dias; ou

– omeprazol 40 mg diários, amoxicilina 750 mg-1g, duas vezes ao dia,
metronidazol 400 mg, três vezes ao dia por 10dias.

• Pacientes com insuficiência renal
Na insuficiência renal, a excreção do antibiótico será retardada e,
dependendo do grau de insuficiência, pode ser necessário reduzir a dose
diária total, de acordo com o seguinte esquema:

* Adultos e crianças acima de 40kg
– Insuficiência leve (clearance de creatinina > 30ml/min) — Nenhuma

alteração na dose.
– Insuficiência moderada (clearance de creatinina 10-30ml/min) — Máximo

500mg, 2 vezes ao dia.
– Insuficiência grave (clearance de creatinina < 10ml/min) — Máximo

500mg/dia.

* Crianças abaixo de 40kg
– Insuficiência leve (clearance de creatinina > 30ml/min) — Nenhuma

alteração na dose.
– Insuficiência moderada (clearance de creatinina 10-30ml/min) — 15mg/

kg duas vezes ao dia.
– Insuficiência grave (clearance de creatinina < 10ml/min) — 15mg/kg

uma vez ao dia.A
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AMOXICILINA, pó para suspensão oral

• Pacientes recebendo diálise peritoneal: Mesma posologia indicada para
paciente com insuficiência renal grave (clearance de creatinina < 10ml/
min). A amoxicilina não é removida por diálise peritoneal.

• Pacientes recebendo hemodiálise:Mesma posologia indicada para
pacientes com insuficiência renal grave (clearance de creatinina < 10ml/min).

• A amoxicilina é removida da circulação por hemodiálise. Portanto,
uma dose adicional de 500 mg pode ser administrada durante a diálise e ao
final de cada diálise.

• Na insuficiência renal, a excreção do antibiótico será retardada e,
dependendo do grau de insuficiência, pode ser necessário reduzir a dose
diária total.

• Profilaxia da endocardite bacteriana: 2 g 1 hora antes do procedimento.

Para preparar a suspensão:
— Coloque água filtrada até a marca indicada no rótulo e agite bem o

frasco, até que o pó se misture totalmente com a água.
— Verifique se a mistura atingiu a marca, complete com mais água

filtrada, se necessário, até atingir a marca.

A suspensão oral, após reconstituição, ficará estável por 14 dias à
temperatura ambiente.

Agite a suspensão antes de usar.

PRECAUÇÕES

• Indivíduos com mononucleose desenvolveram exantema durante
tratamento com aminopenicilinas e por isso estas não devem ser usadas em
pacientes com aquela doença.

• As funções renal, hepática e hematológica devem ser avaliadas
periodicamente durante terapia prolongada com amoxicilina. Isto se torna
particularmente importante quando o paciente é portador de insuficiência
renal ou hepática.

• O uso de amoxicilina pode resultar no aparecimento de infecções
oportunísticas por micro-organismos não suscetíveis (ex:Candida,
Enterobacter,  Klebsiela,  E.coli,  Aerobacter ou Pseudomonas).

• A dose deve ser ajustada em pacientes com insuficiência renal (veja
Posologia - pág. 34).

• Amoxicilina é suscetível à degradação por beta-lactamases e, portanto,
o espectro de atividade de amoxicilina não inclui os microrganismos que
produzem essas enzimas, incluindo Staphylococcus resistente e todas as
cepas de Pseudomonas, Klebsiella e Enterobacter

• Pediatria: Embora não haja estudos demonstrando contra-indicações,
deve-se ter cuidado no uso pediátrico.

• Geriatria: O uso na população idosa deve ser feito sob acompanhamento
cuidadoso.
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AMOXICILINA, pó para suspensão oral
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GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria  B”  do FDA (vide pág. 10)

A amoxicilina vem sendo utilizada em mulheres grávidas, em especial no
tratamento de infecções do trato urinário, sem evidências de efeitos
adversos para o feto. Além disto, a amoxicilina atualmente está incluída
entre as recomendações para o tratamento de infecções por clamídia
durante a gravidez.

Devido ao fato de a amoxicilina se distribuir também para o leite materno,
podendo sensibilizar a criança lactente, a mesma deve ser utilizada com
cuidado nas mulheres que estão amamentando.

Pode haver diarréia ou exantema em filhos de mães em uso de amoxicilina
que estejam se alimentando no peito, uma vez que pequenas concentrações
são excretadas no leite materno.

EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

                                            Mais freqüentes                   menos freqüentes              raros ou muito raros

SNC: cefaléia, febre, mioclonia, distúrbios de comportamento, convulsões,
hipercinesias.

AD: diarréia, náuseas, vômitos, candidíase oral, língua nigra, glossite,
estomatite, colite pseudomembranosa, hepatotoxicidade com elevação das
aminotransferases (ALT, AST).

AGU: moniliase vulvar, vaginite, glomerulonefrite, hematúria, oligúria,
proteinúria (nefrite intersticial).

HEMAT: elevação do tempo de coagulação, eosinofilia, depressão da medula
óssea (neutropenia, leucopenia, trombocitopenia), anemia hemolítica.

OUTROS: reações de hipersensibilidade (alergia, prurido, reação tipo
doença do soro, exantema, urticária, eritema multiforme), hipotensão
arterial, dermatite esfoliativa, anafilaxia.

A maior parte desses efeitos desaparecem com a suspensão do medicamento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3- Contraceptivos orais: comprometimento da eficácia anticoncepcional
(deve-se considerar o uso de método suplementar durante o uso de
amoxicilina).

• 3- Metotrexato: elevação das concentrações séricas do metotrexato,
com decorrência de possíveis efeitos adversos.

• 3- Tetraciclina: inibe a atividade antibacteriana da amoxicilina.

• 3- Aminoglicosídeos: diminui a eficácia dos aminoglicosídeos.

• 3- Atenolol: redução dos níveis séricos do atenolol.

• 3- Cloranfenicol: inibe a atividade antibacteriana da amoxicilina.

• 3- Macrolideos: inibe a atividade antibacteriana da amoxicilina.
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SUPERDOSAGEM

De um modo geral não há necessidade de nenhum tratamento especial,
apenas medidas de suporte, em casos de ingestão de até 250 mg/Kg em
pacientes pediátricos, não havendo necessidade de lavagem gástrica.

Há relato de casos de nefrite intersticial e insuficiência renal oligúrica, que
parece responder bem à cessação do medicamento.

É importante lembrar que a amoxicilina pode ser eliminada por hemodiálise.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:
O mecanismo de ação da amoxicilina é a inibição da síntese da parede
celular bacteriana, sendo um antibiótico bactericida.

• Farmacocinética:
Embora seja do mesmo grupo da ampicilina, a amoxicilina é melhor absorvida
pelo trato gastrointestinal, atinge maiores concentrações nos tecidos e
no sangue após administração oral, exige menor número de doses diárias e
tem incidência mais baixa de diarréia.  A absorção é independente da ingestão
de alimentos. Os picos dos níveis séricos são atingidos após 1-2 horas após
administração. A meia-vida de eliminação é de aproximadamente 60 minutos,
sua maior parte é excretada em pela urina, de forma inalterada durantes
as primeiras 6 horas após administração.

AMOXICILINA, pó para suspensão oral
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• Hipertensão arterial
• Infarto agudo do miocárdio
• Insuficiência cardíaca congestiva

• Insuficiência ventricular esquerda
• Nefropatia diabética
• Retinopatia diabética

• Outros usos: artrite reumatóide; edema; emergências hipertensivas;
hipertensão e crise renal da esclerodermia; feocromocitoma; fenômeno
de Raynaud; policitemia Vera; sarcoma de Kaposi; síndrome de Bartter;
teste diagnóstico para aldosteranismo primário.

• Hipertensão arterial
Captopril é utilizado no controle da hipertensão leve, moderada e grave,
tanto como droga isolada quanto em associação com outras classes de
anti-hipertensivos.

CAPTOPRIL
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Ensaios clínicos mostram que o
captopril possui boa relação custo-
benefício no tratamento de hiper-
tensão leve a moderada em pacien-
tes com função renal preservada
que não sejam portadores de
doença do colágeno. Na abordagem
do paciente hipertenso é preciso ter
em mente a necessidade de se
individualizar a terapêutica, consi-
derando-se a gravidade dos níveis
pressóricos e também aspectos do
estilo de vida, exposição aos fato-
res de risco, existência de co-mor-
bidades, tolerabilidade às diversas
drogas anti-hipertensivas e res-
posta ao tratamento instituído. No
tratamento da hipertensão o uso de
drogas deve seguir-se à instituição
de medidas não medicamentosas,
devendo-se prescrevê-las quando
aquelas medidas não foram sufi-
cientes para o controle pressórico.

Nestes casos recomenda-se con-
siderar os critérios de estratifi-
cação de risco e de decisão

terapêutica preconizados pela IV
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
Arterial-2002 (Sociedade Brasileira
de Hipertensão, Sociedade Brasileira
de Cardiologia, Sociedade Brasileira
de Nefrologia - Projeto Diretrizes da
Associação Médica Brasileira e
Conselho Federal de Medicina).

Entre as co-morbidades que
apontam os inibidores da ECA como
terapêutica inicial na hipertensão
inclui-se a insuficiência cardíaca
congestiva, diabetes melito tipo 1,
diabetes melito com proteinúria,
infarto do miocárdio com disfunção
sistólica e insuficiência renal.

Estudos demonstram que o uso de
IECA (ex: captopril) ou de b-
bloqueador para controle intensivo
da pressão arterial de pacientes com
diabetes melito tipo 2 resultou no
retardamento do progresso das
complicações associadas ao diabetes
(mortalidade por diabetes, acidente
vascular cerebral, insuficiência
cardíaca e microangiopatia).

Nome Genérico: captopril
Classe Química: inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA)
Classe Terapêutica: anti-hipertensivo
Forma Farmacêutica e Apresentação: Captopril 25 mg, em blister
com 20 comprimidos; Captopril  50 mg e 12,5 mg, em envelope com 10
comprimidos

INDICAÇÕES
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Os IECA mostraram-se úteis na
prevenção da insuficiência cardía-
ca e na redução da morbidade e mor-
talidade de pacientes com disfunção
sistólica secundária ao infarto
agudo do miocárdio. Demonstrou-
se, ainda, que os IECA, isolados ou
associados a outras drogas (ex: diu-
réticos, digitálicos), diminuem a
morbidade e mortalidade em paci-
entes com insuficiência cardíaca
congestiva.

Em pacientes com nefropatia
diabética, apresentando proteinú-
ria acima de 1,0 g/dia e/ou com
insuficiência cardíaca, estudos
demonstraram que os IECA retardam
a progressão da insuficiência renal
e promovem o controle da hiper-
tensão arterial.

• Crise hipertensiva
O captopril tem sido indicado

como droga de escolha no trata-
mento das crises hipertensivas
(tanto urgências como emergên-
cias), para rápida redução dos níveis
pressóricos, quando está se consi-
derando terapêutica oral. Mesmo
com uso de medicação oral, deve-
se tomar cuidados para evitar
complicações como isquemia mio-
cárdica ou infarto, hipoperfusão
cerebral ou derrame. A experiência
acumulada com o captopril ainda é
pequena, em comparação com a
nifedipina (a qual não mais é indicada
para este uso) e há evidências de
que, em indivíduos com hipertensão
não dependente de renina, a res-
posta possa ser inadequada.

• Nefropatia
O captopril pode ser empregado

em pacientes com nefropatia,
incluindo a nefropatia diabética. Os
inibidores da ECA estabilizam ou
melhoram o fluxo sangüíneo renal e
a taxa de filtração glomerular e di-

minuem a proteinúria em pacientes
normotensos ou hipertensos porta-
dores de disfunção renal moderada,
doença renal moderada a grave ou
nefropatia diabética.

De um modo geral, deve ser usado
com cautela em pacientes porta-
dores de estenose bilateral da
artéria renal (ou da artéria renal
de indivíduos com apenas um rim).

• Nefropatia diabética
Captopril está indicado no tra-

tamento da nefropatia diabética,
que se manifesta por proteinúria
(dosagem de proteínas urinárias
acima de 500 mg/24 horas). Em um
estudo multicêntrico controlado,
com seguimento médio de 3 anos,
incluindo indivíduos normotensos e
hipertensos portadores de diabetes
tipo 1 há mais de 7 anos com reti-
nopatia, proteinúria e creatinina
sérica abaixo de 2,5 mg/dL, o grupo
tratado com captopril teve dete-
rioração da função renal signifi-
cativamente menor do que o grupo
que utilizou placebo.

Entre outros resultados, o grupo
com captopril teve redução de 48 %
no risco de dobrar as taxas de
creatinina sérica e mostrou-se
especialmente eficaz em pacientes
com doença renal mais avançada
(creatinina acima de 1,5 mg/dL).
Houve redução de 30 % na excreção
urinária de proteínas após 3 meses
de tratamento com captopril,
mantendo-se por todo o período do
estudo. Além disso, houve queda de
50% no risco de morrer e de
necessidade de diálise ou trans-
plante renal. Captopril também
mostrou-se útil por retardar a
instalação da nefropatia diabética
(avaliada pela mudança de micro-
albuminúria para proteinúria) em
pacientes normotensos com micro-
albuminúria. Por outro lado, ainda
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não há resultados que demonstrem
a longo prazo este efeito.

• Insuficiência cardíaca conges-
tiva (ICC)

Captopril geralmente é usado em
conjunto com digitálicos, diuréticos
e β-bloqueadores no tratamento da
ICC sintomática. Exceto em casos
de contra-indicações absolutas ou
intolerância medicamentosa, em pa-
cientes com ICC leve, moderada ou
grave devido à disfunção sistólica
de VE (fração de ejeção entre 35–
40%), recomenda-se o uso de IECA
associado a diurético, com ou sem
digitálico e β-bloqueador. Não se
deve retardar o início desta tera-
pêutica, por exemplo, aguardando
que o paciente fique resistente a
outras drogas, para que se obtenha
os melhores resultados na pre-
venção secundária de complicações
e óbito.

O captopril também é eficaz
isoladamente em pacientes que não
apresentam sinais de sobrecarga de
volume e com sintomas leves a
moderados (fadiga, dispnéia aos
esforços).

Pacientes com sinais de retenção
hídrica (sódio) devem receber diu-
rético associado ao captopril.

Como o sistema renina-angio-
tensina parece contribuir significa-
tivamente na preservação da função
de filtração glomerular nos pacientes
com insuficiência cardíaca em que a
função renal está comprometida,
terapêutica com IECA pode afetar
negativamente a função renal nestes
casos.

• Disfunção ventricular esquerda
pós-IAM

Utiliza-se o captopril na tentativa
de melhorar a sobrevida após IAM,
em pacientes estáveis clinicamente,
mas com disfunção ventricular es-

querda (fração de ejeção abaixo de
40 %) e para reduzir a incidência de
insuficiência cardíaca franca com
necessidade freqüente de hospita-
lizações desses pacientes. A droga é
empregada para prevenir o desen-
volvimento do “remodelamento”
ventricular após o IAM (dilatação e
disfunção do VE). Em um grande
estudo multicêntrico controlado,
envolvendo o uso de captopril com
início entre o 3º e 16º dia pós-infarto,
apenas em pacientes com frações de
ejeção baixos (abaixo de 40%), houve
redução na mortalidade geral, bem
como por causas cardio-vasculares.

Há controvérsias sobre o uso do
captopril e outras IECA dentro das
primeiras 48 horas pós-IAM, pro-
vavelmente devido a resultados
obtidos com apresentações inje-
táveis nesta fase. Entretanto, há
evidências indicando bons des-
fechos com o uso neste período de
doses baixas por via oral, ajus-
tando-as gradativamente de acordo
com a resposta clínica.

Naqueles pacientes em que se
iniciou o tratamento para pre-
venção da disfunção de VE (antes
de apresentar sinais de início do
quadro), recomenda-se a manuten-
ção do tratamento por 4 a 6 sema-
nas pós-IAM, podendo-se interrom-
pê-lo caso não se tenha instalado
complicação ou evidência de dis-
função ventricular esquerda sin-
tomática neste período.

• Outras indicações
Captopril mostrou-se capaz de

melhorar a circulação digital em
portador de fenômeno de Raynaud
e de reduzir a retenção ortos-
tática de sódio e água em mulheres
com edema idiopático. São ne-
cessários estudos adicionais para
avaliar o verdadeiro benefício
nestas situações.
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CONTRA-INDICAÇÕES

• Contra-indicado nos casos de hipersensibilidade conhecida a qualquer
dos inibidores da enzima de conversão da angiotensina.

• Contra-indicado no 2º e 3º trimestres da gravidez.

POSOLOGIA

• Adultos:

— Hipertensão arterial: iniciar com 6,25 - 12,5 mg 3 vezes ao dia (pacientes
com hipotensão arterial, hiponatremia [Na+ < 130 mEq/mL],  hipovolemia ou
em uso de diuréticos); para os demais, iniciar com 25 mg 3 vezes ao dia. A
dose de manutenção pode variar de 25 – 150 mg a cada 8 horas (máximo de
450 mg/dia).
— Insuficiência cardíaca congestiva (disfunção ventricular esquerda): 3,125–
6,25 mg a cada 8 horas (em pacientes hipotensos, hipovolêmicos,
hiponatrêmicos ou já em tratamento com diuréticos); para os demais, 12,5
mg a cada 8 – 12 horas. A dose pode ser aumentada até 50 mg 3 vezes ao dia
(se a pressão sistólica permitir: >100 mmHg). Geralmente utilizado juntamente
com digitálicos. Dose máxima diária: 450 mg.
— Infarto agudo do miocárdio (IAM) (“salvar músculo”): iniciar com 6,25
mg de 8/8 horas (para minimizar resposta hipotensora sintomática), dentro
de 3 dias após o IAM. Ajustar a dose nos dias subseqüentes, tendo como meta
de manutenção atingir 50 mg três vezes ao dia, se tolerado.
— Nefropatia diabética: 50 mg de 12/12 horas ou 25 mg de 8/8 horas.

• Pediatria:

— Hipertensão arterial: 0,01 – 0,25 mg/kg de 12/12 horas (menores de 7
anos); 0,5 mg/kg de 8/8 horas nas crianças maiores. Dose de manutenção: 2
mg/kg/dose 2 ou 3 vezes ao dia.
— Insuficiência cardíaca congestiva (disfunção ventricular esquerda): iniciar
com 2,5 mg/kg/dose, aumentando até 3,5 mg/kg/dose, geralmente de 8/8
horas, associado a diurético e digoxina.

PRECAUÇÕES

• História de hipersensibilidade à droga
• Insuficiência renal (clearence de creatinina abaixo de 30 mL/min)
• Hipotensão (na insuficiência cardíaca congestiva, em idosos, na depleção
  de volume por diuréticos, na diálise e na cirrose hepática)
• Estenose aórtica
• Hiperpotassemia (no uso de suplementação de potássio, diuréticos poupa-
  dores de potássio, doença renal e diabetes)
• Neutropenia (doenças auto-imunes, vasculites secundárias às doenças do
  colágeno, síndromes febris, uso de imunossupressores)
• Proteinúria
• Estenose da artéria renal
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–+

• Anestesia/cirurgia (hipotensão – corrigível com fluidos)
• Doença do colágeno (há maior incidência de efeitos adversos como
  agranulocitopenia)

 Pediatria:

Não está estabelecido como seguro seu uso na infância.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C”(1º trim.) e “D”(2º e 3º trim.)
do FDA (vide pág. 10)

Quando utilizado no 2° e 3º trimestres da gestação pode provocar hipotensão
fetal e neonatal; hipoplasia craniana neonatal; anúria, insuficiência renal,
oligohidrâmnio e óbito.
É excretado em pequenas quantidades no leite materno, devendo ser evitado
também nesta fase.

EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes              Menos freqüentes               Raros ou muito raros

SNC: cefaléia, febre, fadiga, calafrios
AR: tosse, dispnéia, broncoespasmo
AC: hipotensão, hipotensão postural, dor torácica, palpitações, taquicardia
AD: náusea, diarréia, perda do paladar, hepatoxicidade, pancreatite
AGU: disfunção urinária (oliúria, disúria, polaciúria, poliúria, noctúria,
proteinúria), doença renal aguda reversível, impotência
HEMAT: agranulocitose, neutropenia
DERM: exantema, angioedema
Outros: artralgia, hiperpotassemia, hiponatremia, edema laríngeo

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 2-alopurinol: aumenta os riscos de manifestações alérgicas como S.
Stevens-Johnson, erupções cutâneas, febre e artralgias.
• 3-ααααα-bloqueadores: possível aumento no efeito “primeira dose”.
• 3-aspirina: diminui os efeitos hemodinâmicos do captopril (menos
provável em doses diárias abaixo de 236 mg/dL.
• 3-azatioprina: aumenta o efeito supressivo sobre a medula óssea.
• 3-ciclosporina: aumenta efeito nefrotóxico.
• 3-indometacina: inibe o efeito anti-hipertensivo dos IECA; provavelmente
outros antiinflamatórios não esteróides (AINE) têm o mesmo efeito.
• 3-diuréticos de alça: hipotensão e insuficiência renal (quando se sobrepõe
à terapêutica diurética intensiva um agente IECA).
• 3-insulina: aumento da sensibilidade à insulina; possível hipoglicemia.
• 3-ferro: aumenta o risco de reação sistêmica com sais de ferro parenterais
(sintomas gastrointestinais, hipotensão).
• 3-lítio: aumenta o risco de toxicidade pelo lítio.
• 3-mercaptopurina: aumenta o risco de neutropenia.
• 3-potássio/diuréticos poupadores de potássio: risco aumentado de
hiperpotassemia em pacientes predispostos.
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• 3-trimetoprima: risco aumentado de hiperpotassemia, em particular em
indivíduos com insuficiência renal.

Interferência em exames laboratoriais:
Os inibidores da ECA podem provocar aumento de até 0,5 mEq/L no potássio
sérico; aumentam as taxas de frutosamina e provocam testes de cetonúria
falso-positivos.

SUPERDOSAGEM

Na intoxicação aguda, a principal medida é corrigir a hipotensão, utilizando-
se soro fisiológico para reexpansão do volume. Pode ser removido por
hemodiálise em adultos, mas não por diálise peritoneal.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:

Bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona através da inibição da
ação da enzima que converte a angiotensina I em angiotensina II. Este
bloqueio provoca aumento no nível de atividade da renina plasmática e
diminuição das taxas de angiotensina II, aldosterona (levando a ligeiro
aumento do potássio e perda de sódio e fluidos), diminuição da resistência
vascular periférica, da pressão arterial, da pré- e pós-carga. Resultam
desta ação efeitos anti-hipertensivo, de diminuição da atividade proliferativa
e cardioprotetor.

• Farmacocinética:

— Pico de ação: 1 hora
— Duração: 2 a 6 horas
— Meia-vida: abaixo de 3 horas
— Metabolizado no fígado
— Absorção prejudicada na presença de alimentos; deve ser administrado
uma hora antes dos alimentos.

CAPTOPRIL
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• Epilepsia mista
• Nevralgia do trigêmeo

Doenças convulsivas:

Carbamazepina é usada em adultos e crianças como tratamento profilático
de convulsões parciais com sintomatologia complexa (convulsão
psicomotora ou do lobo temporal), convulsões tônico-clônicas generalizadas
(grande mal) e padrões mistos de convulsão, que incluem convulsões
parciais com sintomatologia complexa, tônico-clônicas ou outras
convulsões parciais ou generalizadas.

CARBAMAZEPINA
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Os pacientes que apresentam
convulsão parcial com sintomato-
logia complexa parecem mostrar
maior resultado durante o uso de
carbamazepina do que pacientes
com outros tipos de convulsão. A
resposta nos pacientes com sin-
tomas mistos pode variar. A carba-
mazepina é ineficaz no tratamento
de ausências (pequeno mal) e con-
vulsões mioclônicas e acinéticas.

Carbamazepina pode ser admi-
nistrada concomitantemente com
outros anticonvulsivantes, como
fenitoína, fenobarbital ou primi-
dona. Entretanto, a droga deve
ser administrada com precaução
junto com os anticonvulsivantes
que produzem efeitos tóxicos
similares aos da carbamazepina,
como mefenitoína, trimetadiona ou
parametadiona.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Hipersensibilidade aos antidepressivos tricíclicos

• Depressão da medula óssea

• Uso concomitante com inibidores da monoaminoxidase

• Gravidez

• Convulsão acinética, mioclônica, crises de ausência

Nome Genérico: carbamazepina
Classe Química: derivado iminostilbeno
Classe Terapêutica: anticonvulsivante
Forma Farmacêutica e Apresentação: Carbamazepina 200 mg, em
blister com 10 comprimidos.

INDICAÇÕES

• Epilepsia psicomotora
• Epilepsia tônico-clônica

• Epilepsia parcial-complexa
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POSOLOGIA

• Doenças convulsivas:

1. Adultos e crianças >12 anos:
— Dose inicial: Comprimidos: 200 mg 2 vezes ao dia
— Manutenção: 800 mg a 1,2 g
— Dose máxima: 1 a 1,2 g/dia
A dose diária inicial pode ser aumentada de 100 a 200 mg em intervalos
semanais, com administração 3 a 4 vezes ao dia, até se obter resposta ótima.
Alguns pacientes podem necessitar 1,6 a 2,4 g por dia.
Conseguido o controle adequado das convulsões, a dose deve ser ajustada
ao mínimo eficaz, geralmente 800 mg a 1,2 g por dia.
Pacientes com idade entre 12 e 15 anos não devem receber dose superior
a 1200 mg por dia.

2. Crianças entre 6 e 12 anos:
— Dose inicial: comprimidos: 100 mg 2 vezes ao dia
— Manutenção: 400 a 800 mg ao dia
— Dose máxima: 1 g/dia
A dose inicial pode ser aumentada em até 100 mg por dia, em intervalos
semanais, usando-se o intervalo de 3 a 4 tomadas diárias. Após controle
da convulsão, a dose deve ser ajustada, geralmente entre 400 e 800 mg
ao dia.

3. Crianças abaixo de 6 anos:
— Dose inicial: 10 a 20 mg/kg/dia em 2 a 3 tomadas, se comprimidos, e
4 tomadas quando suspensão.
— Manutenção: 35 mg/kg/dia

• Nevralgia do trigêmeo:

— Dose inicial: Comprimidos: 100 mg 2 vezes ao dia
— Manutenção: 400 a 800 mg ao dia
A dose pode ser aumentada de 100 mg a cada 12 horas até 200 mg ou 50 mg
4 vezes ao dia para suspensão.
A dose necessária para alivio da dor geralmente se situa entre 200 mg a 1,2
g ao dia, não devendo exceder 1,2 g ao dia. A cada 3 meses deve-se tentar
a redução da dose ao mínimo eficaz ou a suspensão da medicação.

Carbamazepina comprimido ou suspensão deve ser administrada junto com
alimentos. A suspensão oral deve ser agitada antes do uso. Diluir com água,
soro fisiológico ou glicosado para administração por tubo nasogástrico
para minimizar perda na ingestão. Ao se mudar a forma convencional para
a liberação lenta, a mesma dose total diária deve ser usada.

A dose de carbamazepina deve ser cuidadosa e lentamente ajustada para
as necessidades individuais e respostas. É importante se iniciar o
tratamento com doses menores, e o aumentando ou redução devem ser
lentos. A substituição de outro anticonvulsivante por carbamazepina deve
ser feita com redução lenta da outra droga e aumento progressivo da
carbamazepina.
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PRECAUÇÕES

• A carbamazepina pode produzir efeitos adversos perigosos, principalmente
distúrbios hematopoiéticos, cardiovasculares, hepáticos e renais. Quando
os efeitos adversos graves ocorrem, requerendo a suspensão da droga, é
importante lembrar que a suspensão abrupta de qualquer anticonvulsivante
pode precipitar convulsão ou status epilepticus.

• Os pacientes devem ser cuidadosamente examinados antes de se iniciar
a terapêutica com carbamazepina e devem permanecer sob supervisão
médica durante o tratamento.

• Carbamazepina deve ser prescrita somente após cuidadosa avaliação do
risco-benefício em pacientes com história de doença cardíaca, hepática
ou renal, ou em pacientes com história de reação adversa hematopoiética
a outras drogas.

• O paciente e o médico devem ter atenção a todos os sinais e sintomas de
toxicidade hematopoiética durante o uso da carbamazepina, como febre,
dor de garganta, infecção, ulceração na boca, petéquias, púrpura ou
hemorragia. É recomendável fazer hemograma, contagem de plaquetas e
reticulócitos e determinação do ferro sérico antes de se iniciar a terapêutica
com carbamazepina e, periodicamente, em intervalo determinado pelo
médico, segundo as reações do paciente.

• Os pacientes com alguma anormalidade prévia, aqueles em uso de outra
droga mielotóxica ou com história de reação hematológica a qualquer
medicamento e aqueles com redução do número de leucócitos e plaquetas
durante a terapêutica, devem ser considerados como risco especial, com
maior monitoramento do uso da carbamazepina.

• A suspensão do uso da carbamazepina deve ser considerada diante de
qualquer evidência de desenvolvimento de depressão medular.

• Da mesma forma, testes de função hepática devem ser realizados
previamente à prescrição de carbamazepina, e periodicamente, em especial
nos pacientes com história de doença hepática.

• Carbamazepina pode exacerbar a convulsão em algumas crianças com
desordem convulsiva mista, constituindo-se em um risco o seu uso nestas
condições, ou necessitando maior monitoramento.

• As pessoas que executam atividades perigosas que requeiram alerta mental
e coordenação motora, como dirigir ou operar máquinas, devem ser avisadas
dos possíveis efeitos neurológicos e sensoriais da carbamazepina.

• A relação da carbamazepina com os compostos tricíclicos remete para a
possibilidade de ativação de psicose latente com o uso de carbamazepina.
Em pacientes geriátricos pode ocorrer confusão ou agitação.

• É aconselhável o exame de fundo de olho, tonometria e exame com lâmpada
de fenda previamente ao tratamento e  periodicamente em pacientes em
uso de carbamazepina.

• Carbamazepina pode provocar atividade anticolinérgica moderada e por
isso os pacientes com aumento da pressão intra-ocular devem ser
monitorados.
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GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

A segurança da carbamazepina durante a gravidez ainda não está
estabelecida. Efeitos adversos fetais foram observados em ratos. Embora
diversos relatos sugiram a associação entre o uso de anticonvulsivantes na
gravidez em mulheres epilépticas e o aumento de incidência de defeitos em
crianças nascidas dessas mães, a relação causal não está estabelecida.
Dados epidemiológicos sugerem associação entre o uso da carbamazepina
na gravidez e certas anormalidades congênitas, como spina bífida.

Carbamazepina não deve ser suspensa durante a gravidez quando prescrita
anteriormente para prevenção de grande mal, pelo risco de precipitar
status epilepticus e  hipóxia para o feto.

Como existe o risco potencial de defeitos congênitos, testes de detecção
de anormalidades devem ser feitos em situações de risco.

Têm ocorrido poucos casos de convulsão e-ou depressão respiratória em
neonatos de mulheres recebendo carbamazepina concomitantemente com
outros anticonvulsivantes. Vômitos e diarréia em poucos casos de neonatos
têm sido relatados, representando síndrome de abstinência do neonato.

Carbamazepina e seu metabólito, CZB-E, são distribuídos no leite. A
segurança do uso da carbamazepina durante a amamentação não está
estabelecida, com possibilidade de risco para a criança.

Estudos em células bacterianas e de mamíferos não demonstraram evidência
de  mutagenecidade. A carbamazepina produziu aumento da incidência
dose relacionada de tumor hepatocelular em ratas e adenomas intersticial
em ratos. A importância desses achados é desconhecida.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes          Menos freqüentes           Raros ou muito raros

SNC: visão borrada, ataxia, confusão, tontura, diplopia, sonolência,
nistagmo, alteração comportamento,  cefaléia, depressão, nervosismo, dislalia
ACV: bloqueio AV, bradicardia, hipotensão, arritmia cardíaca, insuficiência
cardíaca congestiva, tromboflebite, tromboembolismo, IAM
AD: náusea, vômitos, constipação, diarréia, boca seca, glossite,
estomatite, dor de estômago, perda do apetite, hepatite
HEMAT: hiponatremia dilucional, secreção inapropriada do hormônio
antidiurético, agranulocitose, anemia aplástica, depressão da medula óssea,
pancitopenia, leucopenia, eosinofilia, trombocitopenia, discrasia sangüínea,
linfadenopatia, tromboflebite, hipocalcemia, leucocitose, porfiria aguda
intermitente
AGU: Impotência
DERM: Rush cutâneo, dermatite alérgica, reação alérgica, síndrome
semelhante ao lúpus eritematoso, Steevens-Johnson, necrólise epidérmica
tóxica (síndrome de Lyell), insuficiência renal, porfiria aguda, parestesia,
dor articular, câimbras, mialgia, neurite periférica, fotossensibilidade,
alopecia, fraqueza
Outros: edema, fadiga, linfadenopatia, movimentos anormais
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3-anticoncepcionais orais: carbamazepina reduz a eficácia dos
anticoncepcionais orais, podendo ocorrer gravidez não desejada. Outra
alternativa de contracepção deve ser procurada.
• 3–antidepressivos tricíclicos (amitriptilina, doxepina, imipramina,
nortriptilina): os níveis séricos de carbamazepina podem ser aumentados,
resultando em aumento nos efeitos farmacológicos e tóxicos, enquanto os
níveis de antidepressivos tricíclicos podem ser reduzidos. Aconselhável
monitorar os níveis das duas drogas. Observar sinais de toxicidade ou
perda do efeito terapêutico quando se adiciona ou se suprime a segunda
droga. Ajuste nas doses pode ser necessário.
• 3–ciclosporina: os níveis de ciclosporina podem ser diminuídos, reduzindo
os efeitos farmacológicos. Monitorar os níveis de ciclosporina e observar
sinais de rejeição. Ajustar a dose de ciclosporina.
• 2–claritromicina: a concentração e toxicidade da carbamazepina podem
ser aumentadas. Evitar esta combinação, se possível; do contrário,
monitorar os níveis de carbamazepina e observar cuidadosamente o
paciente. Considerar a suspensão de uma das drogas, reduzindo a dose de
carbamazepina ou usando outro macrolídeo.
• 3–bupropiona: a concentração sérica de bupropiona pode ser reduzida,
diminuindo os efeitos farmacológicos. Observar a resposta clínica e ajustar
a dose.
• 3–carvão ativado: pode reduzir a absorção de muitas drogas, podendo
reduzir a eficácia da carbamazepina e outras drogas.
• 3–cimetidina: os níveis plasmáticos de carbamazepina podem aumentar,
resultando em toxicidade. Monitorar as concentrações séricas de
carbamazepina, observar sinais de toxicidade e ajustar as doses.
• 3-clonazepam: redução dos níveis plasmáticos do clonazepam, com
redução no efeito terapêutico. Doses mais altas de clonazepam podem ser
necessárias.
• 2–danazol: as concentrações séricas da carbamazepina podem aumentar,
resultando em aumento dos efeitos farmacológicos ou tóxicos. Esta
associação deve ser evitada, se possível. Monitorar os níveis de
carbamazepina e sinais de toxicidade após início do danazol. Alterar a dose
de carbamazepina ou suspender o danazol.
• 3–dicumarol: o efeito anticoagulante do warfarin pode ser diminuído.
Monitorar o tempo de protrombina ao se iniciar ou suspender a
carbamazepina em pacientes em uso de warfarin. Ajustar a dose do
anticoagulante.
• 3–diltiazem: as concentrações séricas de carbamazepina podem aumentar,
resultando em toxicidade. Monitorar os níveis de carbamazepina e observar
sinais de toxicidade. Aumentar a dose de carbamazepina se o diltiazem for
suspenso.
• 3–doxiciclina: a carbamazepina pode reduzir a meia-vida e os níveis
séricos de doxiciclina, possivelmente reduzindo sua eficácia terapêutica.
Poderá ser necessário aumentar a dose de doxiciclina durante o uso
concomitante com carbamazepina. Considerar o uso de outra tetraciclina.
• 2–eritromicina: a concentração e toxicidade da carbamazepina podem
ser aumentadas. Evitar esta associação, se possível; caso contrário,
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monitorar os níveis de carbamazepina e observar atentamente sinais de
toxicidade. Considerar a suspensão de uma das drogas, reduzindo a dose
de carbamazepina, ou usar outro macrolídeo (azitromicina) ou outro agente
antiinfeccioso.
• 3–fenitoína: reduz os níveis séricos da carbamazepina. O efeito da
carbamazepina sobre a fenitoína é variável. Monitorar os níveis séricos de
ambas as drogas, particularmente quando iniciando ou suspendendo uma
delas. Ajustar a dose conforme necessário.
• 3–fenobarbital: reduz a concentração sérica da carbamazepina, com
possível perda na sua eficácia. Considerar a suspensão do barbitúrico ou
ajuste na dose de carbamazepina.
• 3–fluoxetina: os níveis séricos de carbamazepina podem ser aumentados,
com possíveis efeitos tóxicos. Ajustar a dose de carbamazepina.
• 3–haloperidol: os efeitos terapêuticos do Haloperidol podem ser
diminuídos, enquanto os efeitos da carbamazepina podem aumentar. Ajustar
a dose, conforme necessário.
• 3–isoniazida: poderá ocorrer toxicidade pela carbamazepina, ou
hepatotoxicidade pela Isoniazida, ou ambas. Ajustar a dose da
carbamazepina. Monitorar as funções hepáticas e considerar a suspensão
da Isoniazida, se ocorrer dano hepático.
• 3–lamotrigina: os níveis séricos de lamotrigina podem ser reduzidos, com
diminuição da eficácia terapêutica. Os níveis do metabólito da
carbamazepina podem aumentar. Ajustar a dose de lamotrigina.
• 3–lítio: alguns pacientes podem desenvolver efeitos adversos sobre o
sistema nervoso central, consistindo de letargia, fraqueza muscular, ataxia,
tremor e hiper-reflexia. Isto pode ocorrer independente dos níveis
terapêuticos de ambas as drogas. Monitorar os sinais de neurotoxicidade.
Poderá ser necessário suspender uma das drogas.
• 3–mebendazol: os efeitos farmacológicos do mebendazol podem se
diminuídos. Aumentar a dose do mebendazol.
• 3– metronidazol: os níveis séricos de carbamazepina podem ser elevados,
aumentando os efeitos farmacológicos e tóxicos. Monitorar o paciente e
justar a dose de carbamazepina.
• 3–pancurônio: os relaxantes musculares não despolarizantes podem
redução na duração esperada, ou ser menos efetivos quando o paciente
está em uso de carbamazepina. Monitorar a resposta do paciente ao
relaxante muscular e aumentar a dose, se necessário.
• 3–paracetamol: o potencial tóxico do paracetamol pode ser aumentado
com grandes doses ou uso crônico de carbamazepina administrada
conjuntamente. A resposta ao paracetamol também pode ser reduzida. O
risco é aumentado na superdosagem de paracetamol e uso regular de
carbamazepina. Em doses habituais não há necessidade de ajuste na dosagem
de ambas as drogas.
• 3–praziquantel: redução nas concentrações do praziquantel, com possível
falha no tratamento. Aumentar a dose do praziquantel.
• 3–primidona: redução da primidona, de seu metabólito, fenobarbital e
das concentrações séricas da carbamazepina. Ajustar as doses.
• 2–propoxifeno: aumento das concentrações séricas da carbamazepina,
com possíveis efeitos tóxicos. Evitar esta associação, se possível.
• 3–teofilina: os níveis de teofilina podem aumentar ou diminuir; os níveis
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de carbamazepina podem diminuir. Ajustar a dosagem, se necessário.
• 3–trazodona: as concentrações plasmáticas da trazodona e seu metabólito
ativo podem ser reduzidas, com redução do efeito terapêutico. Monitorar
a resposta e ajustar a dose de trazodona.
• 3–valproato, ácido valpróico: redução dos níveis de ácido valpróico e
possível perda de controle das convulsões. Alterações variáveis nos níveis
de carbamazepina. Monitorar toxicidade e ajustar as doses.
• 2–verapamil: aumento dos níveis séricos de carbamazepina, com aumento
nos efeitos farmacológicos e tóxicos. Poderá haver necessidade de redução
na dose de carbamazepina em 40% a 50%, quando administrada com
verapamil.

SUPERDOSAGEM

Os sintomas de superdosagem surgem entre 1 a 3 horas após ingesta. Os
distúrbios neuromusculares são os mais proeminentes. Disfunção cardiovascular
é grave quando ingesta é superior a 60 g e inclui hipotensão ou hipertensão,
choque, distúrbios de condução. Outro sintomas são tonteira, ataxia,
sonolência, náuseas, vômitos, tremores, agitação, nistagmo, anúria ou oligúria,
retenção urinária, arritmias, coma, convulsão, depressão respiratória,
distúrbios neuromusculares.

• Tratamento:
Cuidados gerais de suporte. Carvão ativado é eficaz. Indução de vômitos
e lavagem gástrica, se não contra-indicados. Monitorar ECG, pressão
arterial, temperatura, reflexos pupilares e função urinária, por diversos
dias após a ingestão.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:

Inibição do influxo de sódio através da membrana da célula nervosa no
córtex motor, reduzindo a resposta polissináptica.

• Farmacocinética:

— Absorção: variável em diferentes pacientes, mas aparentemente ocorre
absorção completa em todos.

— Biodisponibilidade: 85%, oral; pico plasmático usualmente atingido em 6 a
8 horas. A ação anticonvulsivante varia de horas a dias.

— Ligação a proteínas: 70%;

— Meia-vida: 18 a 55 horas;

— Metabolismo: hepático;

— Excreção: urina e fezes.

— Atravessa a placenta e se distribui no leite materno.
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CETOCONAZOL

INDICAÇÕES

• Infecções fúngicas
• Blastomicose
• Candidíase
• Cromomicose
• Coccidioidomicose

• Histoplasmose
• Paracoccidioidomicose
• Tínea

Cetoconazol oral é utilizado para tratamento de diversas micoses sistêmicas,
cutâneas e subcutâneas e em certas dermatofitoses.

Cetoconazol não deve ser usado como terapêutica inicial em infecções
graves, com risco de vida para o paciente. Também não deve ser utilizado
em infecções fúngicas do Sistema Nervoso Central, como meningites por
cândida ou Criptococcus,  porque sua penetração no líquido cefalorraquiano
é inadequada após administração oral.

É também utilizado no tratamento
de hipercalcemia em pacientes com
sarcoidose e tuberculose. Por seus
efeitos endócrinos, é utilizado em
casos avançados de carcinoma
prostático.

O tratamento de escolha para
blastomicose, histoplasmose e pa-
racoccidioidomicose, geralmente, é
a anfotericina B injetável, ou itra-
conazol oral, sendo o cetoconazol uma
alternativa terapêutica.

Cetoconazol oral é indicado em
diversas infecções por cândida,

incluindo candidíase, candidúria,
candidíase mucocutânea crônica,
candidíase da orofaringe, do esô-
fago e vulvovaginal.

Cetoconazol é também uma
alternativa terapêutica nos casos
de prevenção em longo prazo de
recorrência de candidíase em
pacientes imunocomprometidos,
como em pacientes com infecção
pelo HIV, pacientes submetidos à
quimioterapia anticâncer, a trans-
plante de medula e terapia imunos-
supressora.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Meningite por fungos

• Amamentação

POSOLOGIA

200 mg uma vez ao dia, podendo-se aumentar para 400 ou 600 mg ao dia, em
infecções graves ou resposta clínica insatisfatória.
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Nome Genérico: cetoconazol
Classe Química: derivado imidazol
Classe Terapêutica: antifúngico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Cetoconazol 200 mg, em envelope
ou blister com 10 comprimidos
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Períodos inadequados de tratamento podem levar a uma resposta clínica
insatisfatória ou recorrência dos sintomas.
O período de tratamento mínimo para candidíase é de uma a duas semanas.
Pacientes com candidíase mucocutânea crônica geralmente necessitam
terapia de manutenção.
Tratamento mínimo para micoses sistêmicas é de 6 meses.
Dermatofitoses de difícil controle devem ser tratadas pelo menos por 4
semanas.

PRECAUÇÕES

• Lactação

• Alcoolismo

• Doença hepática

• O cetoconazol tem sido substituído por outros antifúngicos, especialmente
por causa de seus efeitos endócrinos, efeitos colaterais e interações
medicamentosas.

• Pacientes recebendo cetoconazol devem ser advertidos da possibilidade
de toxicidade hepática, e instruídos para relatar sintomas precoces, como
fadiga, anorexia, náuseas, vômitos, icterícia, colúria.

• Pacientes com uso prolongado de cetoconazol devem ser submetidos a
avaliação das enzimas hepáticas periodicamente.

• Cetoconazol ainda não foi avaliado adequadamente em crianças e há
pouca informação sobre seu uso em menores de 2 anos.

• Cetoconazol requer acidez gástrica para sua dissolução, devendo-se
avaliar as condições de acloridria, ou uso concomitante de drogas que
reduzem a acidez gástrica

• Está contra-indicado o uso concomitante de cetoconazol com terfenadina
pelo aumento do intervalo QT, com risco de arritmias cardíacas graves.

• O uso concomitante com drogas hepatotóxicas deve ser cuidadoso,
especialmente nos pacientes com terapêutica prolongada.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Tem sido usado, aparentemente sem risco, para candidíase vaginal durante
a gravidez. Provavelmente é excretado no leite materno.

Não deve ser usado durante a amamentação, por risco de kernicterus ao
lactente.

EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

Os efeitos adversos sobre o aparelho digestivo são os mais freqüentes, mas
podem ser minimizados com a ingestão de alimentos e tendem a desaparecer
com a continuidade do tratamento.
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0–+

Cetoconazol pode diminuir a síntese de cortisol, especialmente quando
usado em altas doses, ou em doses divididas durante o dia. Esta ação é
reversível, por suspensão da terapêutica, mas pode ser irreversível, em
raros casos.

 Mais freqüentes                  Menos freqüentes                 Raros ou muito raros

SNC: tontura, sonolência, cefaléia, distúrbios psiquiátricos, depressão
grave, tendências suicidas
AD: dor abdominal, náuseas, vômitos, constipação, flatulência, perda de
apetite, dor epigástrica, diarréia, icterícia, hepatotoxicidade
AGU: ginecomastia, irregularidades menstruais, impotência
DERM: dermatite alérgica, reação alérgica, urticária, exantema
Outros: febre medicamentosa, fotofobia

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3-alprazolam: aumento das concentrações plasmáticas do alprazolam.
• 3-amprenavir: aumento das concentrações plasmáticas do amprenavir.
• 3-antiácidos: redução da absorção do cetoconazol.
• 3–anticoagulantes orais: aumento da resposta hipoprotrombinêmica,
com risco de sangramentos.
• 1–astemizol: prolongamento do intervalo QT, com surgimento de arritmias
cardíacas graves.
• 3–atorvastatina: aumento das concentrações plasmáticas da atorvastatina,
com risco de rabdomiólise.
• 3–bicarbonato de sódio: redução da absorção do cetoconazol.
• 3–buspirona: aumento das concentrações plasmáticas de buspirona.
• 3–clordiazepóxido: aumento das concentrações plasmáticas do
clordiazepóxido.
• 3–cimetidina: redução da absorção do cetoconazol.
• 2–cisaprida: prolongamento do intervalo QT e arritmias cardíacas.
• 3–ciclosporina: aumento das concentrações plasmáticas da ciclosporina.
• 3–diazepam: aumento das concentrações plasmáticas do diazepam.
• 3–didanosina: redução da absorção do cetoconazol.
• 3–etanol: possibilidade de reação do tipo dissulfiram.
• 3–famotidina: redução da absorção do cetoconazol.
• 3–felodipina: aumento das concentrações plasmáticas da felodipina.
• 3–fluvastatina: aumento das concentrações plasmáticas da fluvastatina,
com risco de rabdomiólise.
• 3–indinavir: aumento das concentrações plasmáticas do indinavir.
• 2–lovastatina: aumento das concentrações plasmáticas da lovastatina
com risco de rabdomiólise.
• 3–metadona: aumento das concentrações plasmáticas da metadona.
• 3–metilprednisolona: aumento das concentrações plasmáticas do
corticóide.
• 3–midazolam: aumento das concentrações plasmáticas do midazolam.
• 3–nelfinavir: aumento das concentrações plasmáticas do nelfinavir.
• 3–omeprazol: redução da absorção do cetoconazol.
• 3–pravastatina: aumento das concentrações plasmáticas da pravastatina,
com risco de rabdomiólise.
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• 3–quinidina: aumento das concentrações plasmáticas da quinidina.
• 3–rifampicina: redução da concentração plasmática do cetoconazol; redução
da concentração plasmática da rifampicina.
• 3–ritonavir: aumento das concentrações plasmáticas do ritonavir.
• 3–saquinavir: aumento das concentrações plasmáticas do saquinavir.
• 2–sinvastatina: aumento das concentrações plasmáticas da sinvastati-
na, com risco de rabdomiólise.
• 3–sulcraftato: redução da absorção do cetoconazol.
• 3–tacrolimus: aumento das concentrações plasmáticas do tacrolimus.
• 1–terfenadina: aumento do intervalo QT, com risco de arritmias car-
díacas graves.
• 3–tolbutamida: aumento das concentrações plasmáticas da tolbutamida.
• 3–triazolam: aumento das concentrações plasmáticas do triazolam.

SUPERDOSAGEM

 Efeitos de superdosagem aguda não relatados. Em caso de ingestão
acidental, medidas de suporte incluindo lavagem gástrica com bicarbonato
de sódio são preconizadas. 

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Cetoconazol é um antifúngico azol sintético, derivado imidazol e
estruturalmente relacionado a outros imidazóis.
É ativo contra diversas cepas de fungos patogênicos, incluindo dermatófitos.
Resistência à Candida albicans já foi detectada.

• Mecanismo de Ação:
Cetoconazol é fungistático, mas pode ser fungicida em altas concentrações.
Altera a membrana celular, aumentando sua permeabilidade, interferindo
com a síntese de ergosterol, provocando efeitos metabólicos e inibição do
crescimento dos fungos.

• Farmacocinética:
Rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal; cetoconazol necessita
acidez para sua absorção, se o uso concomitante de antiácidos, inibidor
dos receptores H2 ou anticolinérgicos for necessário, um intervalo de duas
horas entre as administrações é recomendado. Pico de ação em 1 a 4 horas;
parcialmente metabolizado no fígado, excretado principalmente nas fezes
(57%) e urina (13%); meia-vida de 8 horas. Pouca penetração no líquido
cefalorraquiano.

A
N

T
IF

Ú
N

G
IC

O
 •

 C
ET

O
C

O
N

A
ZO

L

CETOCONAZOL

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:1656



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico57

CIMETIDINA

INDICAÇÕES

• Úlcera gástrica e duodenal
• Esofagite erosiva
• Refluxo gastroesofágico

• Síndrome de Zollinger-Ellison
• Mastocitose sistêmica, adenoma

endócrino múltiplo, gastrite

Cimetidina é usada sob a forma oral para tratamento de úlcera ativa do
estômago ou duodeno, refluxo gastroesofageano, esofagite erosiva
diagnosticada endoscopicamente e como tratamento de manutenção de
úlcera gástrica ou duodenal. Também é utilizada nas condições
hipersecretórias gastrointestinais e como terapêutica de manutenção para
prevenir recorrência de esofagite erosiva.

 CONTRA-INDICAÇÕES

Ver precauções

POSOLOGIA

Uso oral
• Úlcera gástrica ou duodenal:
— Adultos: 400 mg 2 vezes ao dia, ou 800 mg à noite, durante 2 a 4 semanas.
— Manutenção com 400 mg ao dia.
— Crianças: 20 a 40 mg/kg, 2 vezes ao dia.
• Refluxo gastroesofageano: para adultos, 800 mg 2 vezes ao dia; para
crianças, 20 a 40 mg/kg/dia, em 2 doses.
• Esofagite erosiva: para adultos, 800 mg 2 vezes ao dia ou 400 mg 4 vezes
ao dia, durante 12 semanas; para crianças, 20 a 40 mg/kg/dia.
• Condições hipersecretórias patológicas: 300 mg 4 vezes ao dia,
titulando-se a dosagem de acordo com a resposta do paciente e pelo tempo
necessário. Doses superiores a 2.400 mg ao dia não têm sido necessárias.

PRECAUÇÕES

• Doença renal
• Doença hepática

•A melhora sintomática com cimetidina não invalida o diagnóstico de doença
maligna, que deve ser pesquisada em pacientes selecionados.

• Estudos epidemiológicos indicam a associação de infecção gástrica por
H. pylori com a patogênese da úlcera gástrica, recomendando-se que todos
os pacientes com úlcera gástrica inicial ou recorrente recebam tratamento
antiinfeccioso para o H. pylori.

• Outros usos: úlcera gástrica induzida por antiinflamatórios não
esteroidais, profilaxia de sangramento gastrointestinal superior
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Nome Genérico: cimetidina
Classe Química: inibidor dos receptores H2 da histamina
Classe Terapêutica: antiácido e antiulceroso
Forma Farmacêutica e Apresentação: Cimetidina 200 mg, em blister
com 10 comprimidos.
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GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria B” do FDA (vide pág. 10)

Não há evidência de danos ao feto em estudos em animais, quando cimetidina
é usada durante a gestação. Não há estudos controlados em humanos.
Cimetidina só deve ser usada na gestação quando claramente necessária.

Cimetidina é distribuída no leite; deve ser evitada durante a amamentação.

EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes               Menos freqüentes            Raros ou muito raros

SNC: cefaléia, sonolência, agitação, psicose, depressão, ansiedade,
desorientação, alucinações
AC: taquicardia, bradicardia, bloqueio A-V
AD: diarréia, aumento das enzimas hepáticas com padrão colestático e/ou
de lesão hepatocelular, pancreatite
AGU: nefrite intersticial
HEMAT: leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, pancitopenia, anemia
hemolítica,  anemia aplástica
DERM: exantema, necrólise epidérmica tóxica, S. Stevens-Johnson, eritema
multiforme, dermatite esfoliativa, alopecia reversível
Outros: ginecomastia, impotência, artralgia, mialgia, exacerbação de
artrite prévia, hiperinfecção por estrogilóides em imunocomprometidos

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Cimetidina reduz o metabolismo hepático de anticoagulantes cumarínicos,
fenitoína, propranol, nifedipina, clordiazepóxido, diazepam, alguns
antidepressivos tricíclicos, lidocaína, teofilina e metronidazol, retardando,
portanto, a eliminação destas drogas e aumentando seus níveis séricos.

SUPERDOSAGEM

Relatos de ingestão oral de até 20 g foram geralmente associados a reações
adversas similares àquelas da experiência clínica. No entanto, há relatos
de sintomas neurológicos, incluindo coma, em doses entre 20g e 40g.

Medidas de suporte e remoção do medicamento não absorvido devem ser instituídas.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:
Cimetidina inibe competitivamente a ação da histamina nos receptores H2
das células parietais, reduzindo a secreção ácida gástrica durante o dia e
em condições basais noturnas, mesmo quando estimulada por alimentos,
insulina, aminoácidos, histamina ou pentagastrina.

• Farmacocinética:
Cimetidina é rapidamente absorvida após administração oral e atinge o
pico sérico em 45 a 90 minutos.  A meia-vida é de aproximadamente 2 horas.
As concentrações séricas se mantêm de maneira a promover inibição de
80% da secreção de ácido gástrico por 4 a 5 horas após administração de
uma dose de 300 mg.
A principal via de excreção é renal.

CIMETIDINA
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CLOROQUINA

INDICAÇÕES

• Malária por Plasmodium vivax,

P. ovale e P. malariae

• A maior parte das cepas de P.

falciparum tornaram-se resis-
tentes à Cloroquina.

• Doenças auto-imunes: artrite
reumatóide e lúpus eritematoso

• Amebíase extra-intestinal,
incluindo abscesso ame-
biano do fígado

• Outros usos: vasculite cutânea crônica, porfiria cutânea tardia,
hipercalcemia associada a sarcoidose, erupção polimorfa brilhante.

No Brasil, as espécies prevalentes de plasmódio são o P. vivax e o P. falciparum.

Não existe um tratamento único igualmente efetivo contra as duas
espécies. Além disso, a diferenciação da infecção pelo quadro clínico pode
ser difícil, implicando a necessidade de diagnóstico laboratorial para o
tratamento adequado. Infecção simultânea pelas duas espécies também
pode ocorrer.

Em áreas endêmicas, não sendo
possível o diagnóstico parasito-
lógico, recomenda-se que seja feito
o imunoteste (ParaSight-Fa), que
identifica apenas a malária causada
pelo P. falciparum, e que os pa-
cientes com sintomatologia com-
patível com malária e com imu-
noteste negativo sejam tratados
para malária vivax.

O tratamento de caso suspeito,
sem confirmação diagnóstica, deve
ser dirigido primeiramente para o P.
falciparum, em área de prevalência
dessa espécie. Se não houver melhora,
o paciente deve ser encaminhado
para unidade com qualificação para o
tratamento correto.

Estas recomendações constam do
Manual de terapêutica da malária,
do Ministério da Saúde, que deve
orientar todas as ações de trata-
mento de todos os pacientes.

O tratamento adequado e opor-
tuno previne a ocorrência de casos
graves e a morte por malária, além
de eliminar as fontes de infecção para
os mosquitos, contribuindo para
redução da transmissão da doença.

• Malária

O fosfato de cloroquina oral é a
droga de escolha para tratamento das
formas não complicadas, leves a
moderadas de malária causadas por P.
malariae, P. ovale e cepas susceptíveis
de P. vivax e P. falciparum.

Nas formas leves e moderadas de
malária por P. falciparum resis-
tentes à cloroquina, o tratamento
pode ser feito com sulfato de qui-
nina, associado com pirimetamina
e sulfadoxina, doxiciclina, tetraci-
clina ou clindamicina.

Como a cloroquina é ativa apenas
contra as formas eritrocíticas
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Nome Genérico: difosfato de cloroquina
Classe Química: derivado sintético 4-aminoquinolina
Classe Terapêutica: antimalárico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Cloroquina 150 mg, em
envelope com 10 comprimidos
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assexuais do plasmódio, a droga não
pode prevenir ataques primários
prolongados e recorrência de
malária por P. ovale e P. vivax e não
promove a cura radical da malária
causada por estas espécies, por
causa de seus estágios exoeri-
trocitários. Assim, a primaquina
pode ser associada a cloroquina
para profilaxia e tratamento da
malaria por P. ovale e P. vivax.

• Amebíase extra-intestinal
Cloroquina tem sido usada para

tratamento da amebíase extra-
intestinal, incluindo abscesso hepá-
tico, causados por E. histolytica.

Não é eficaz como tratamento da
amebíase intestinal, pois é quase
completamente absorvida pelo
intestino delgado e apenas uma

pequena parte da droga está
presente na parede intestinal. O
metronidazol é considerado o trata-
mento de escolha para tratamento
da doença intestinal e mesmo do
abscesso hepático.

Na artrite reumatóide, embora
possa ser utilizada, vem sendo
substituída por outras drogas,
como o metotrexato.

É usada como adjunto ao
corticosteróide tópico no trata-
mento do lúpus eritematoso dis-
cóide e adjunto do corticosteróide
sistêmico no tratamento do lúpus
eritematoso sistêmico, quando a
artrite é um sinal significativo. O
uso prolongado da cloroquina pode
provocar efeitos tóxicos graves e
às vezes irreversíveis.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Hipersensibilidade conhecida
• Portadores de psoríase 
• Porfiria

POSOLOGIA

• Tratamento da  malária causada por P. malariae ou P. ovale  e cepas de  P.
falciparum ou P. vivax susceptíveis à cloroquina.

— Adultos e crianças: 25 mg/kg  de cloroquina base, administrados em 3 dias.

Diferentes esquemas de tratamento podem ser usados:

1) dose inicial de 10 mg de base/kg, seguida de 5 mg/kg 6 a 8 horas depois
e 5 mg/kg  em cada um dos dois dias seguintes;

2) 10 mg/kg no primeiro dia e 7,5 mg/kg no segundo e terceiro dias.

• Prevenção de recaída da malária por P. vivax: dose única semanal
durante 3 meses: 37,5 mg, 75 mg, 112,5 mg, 150 mg e 300 mg para pacientes
com peso corporal de 5-6 kg, 7-14 kg, 15-18 kg, 19-35 kg, 36 kg e mais,
respectivamente.

• Amebíase extra-intestinal:

— Adultos: 600 mg de cloroquina base (1 g de fosfato), 1 vez ao dia por 2 dias
e 300 mg de cloroquina base 1 vez ao dia por 2 a 3 semanas.

— Crianças: 10 mg/kg 1 vez ao dia por 2 a 3 semanas (máximo de 300 mg ao dia).

A cloroquina deve ser usada em associação com um amebicida.
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• Profilaxia da malária:
— Adultos: 300 mg de cloroquina (500 mg de fosfato de cloroquina), 1 vez na
semana, 1 a 2 semanas antes da exposição e até 4 semanas após.
— Crianças: 5 mg/kg (8,3 mg de fosfato de cloroquina) uma vez por semana,
sempre no mesmo dia.

No Brasil, com alta prevalência de Plasmodium falciparum amplamente
resistente à cloroquina, este uso perde sua eficácia.

• Lúpus eritematoso e artrite reumatóide: 150 mg de cloroquina base
ao dia (250 mg de fosfato de cloroquina).

Com a melhora do quadro, a dosagem deve ser gradualmente reduzida em
vários meses e suspensa assim que possível.

Cloroquina é usada por via oral, ou quando não for possível, por via
intramuscular.  Os efeitos adversos gastrointestinais podem ser reduzidos
por ingestão com alimentos.

Cada 100 mg de fosfato de cloroquina são equivalentes a 60 mg de cloroquina.

PRECAUÇÕES

• Doença hepática

• Exames oftalmológicos, incluindo fundoscopia, exame com lâmpada de
fenda, testes do campo visual devem ser realizados antes e periodicamente
durante o tratamento prolongado com cloroquina.

• A medicação deve ser suspensa imediatamente com a ocorrência de
distúrbios visuais.

• Pacientes com disfunção hepática e alcoólatras devem ser monitorados
freqüentemente.

• Contagens hematológicas devem ser realizadas periodicamente, em
pacientes com uso contínuo.

• As crianças são mais sensíveis aos derivados 4-aminoquinolinas.

• A escolha do agente antimalárico para supressão ou quimioprofilaxia
depende da área endêmica e da duração da exposição.

• Os viajantes devem ser informados de que, apesar da quimioprofilaxia, é
ainda possível contrair malária.

• Os viajantes devem ser avisados da importância da adoção de medidas
para reduzir o contato com os mosquitos, como uso de repelentes, roupas
especiais, telas de proteção etc. Os repelentes mais eficazes contêm
dietiltoluamida (DEET), em concentrações de 30 a 95%, mas concentrações
entre 30 a 35% são eficazes e com menor risco de efeitos adversos. O
efeito do repelente dura 4 horas, mas há produtos com DEET de longa
duração. Alguns indivíduos apresentam reações adversas ao DEET, inclusive
encefalopatia tóxica e convulsões. Estas reações podem ser minimizadas
com o uso mais racional do produto, limitando as áreas corporais e com
baixas concentrações.
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• Os sintomas de malária podem se desenvolver em 6 dias após a exposição
inicial ou podem aparecer apenas depois de alguns meses.

• A demora no tratamento pode provocar conseqüências graves e mesmo fatais.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

A segurança no uso de cloroquina durante a gravidez ainda não está
definitivamente estabelecida. O uso prolongado para tratamento de lúpus
pode acarretar danos graves em nascidos de mães com doses de 250 mg 2
vezes ao dia.
Nas doses recomendadas para malária não são observados danos ao feto.
Excreção no leite é pequena.

EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

Nas dosagens habituais, os efeitos adversos da cloroquina são geralmente
leves e reversíveis. Inclusões ou depósitos na córnea podem ser encontrados
em 30 a 70% dos pacientes.  O uso prolongado e altas doses podem resultar
em toxicidade grave, às vezes irreversível, incluindo retinopatia. A
retinopatia pode progredir, mesmo após suspensão da droga. Se detectada
precocemente pode ser reversível, mas geralmente é permanente e,em
casos raros, pode levar à cegueira. Os sinais precoces da retinopatia são
o aumento generalizado da granulosidade e o edema da retina. A lesão
progride para uma área central de despigmentação da mácula, circundado
por um anel concêntrico de pigmentação. Estreitamento de arteríolas,
palidez do disco ótico, atrofia ótica, pigmentação incompleta da retina e
lesões maculares, como edema, atrofia, pigmentação anormal e perda do
reflexo foveano podem ser encontrados.

Mais freqüentes                  Menos freqüentes                  Raros ou muito raros

SNC: transtorno da acomodação visual, visão turva,  cefaléia, fadiga,
nervosismo, ansiedade, apatia, irritabilidade, agitação, agressividade,
confusão, alteração da personalidade, depressão e estimulação psíquica,
neurite periférica, neuromiopatia

AC: alterações do eletrocardiograma, como inversão da onda T e
alargamento do complexo QRS, bloqueio AV, cardiomiopatia

AD: irritação gastrointestinal, náuseas, vômitos, estomatite, insuficiência
hepática fulminante

HEMAT: neutropenia, agranulocitose, anemia aplástica, trombocitopenia

AGU: insuficiência renal em pacientes com deficiência de G-6-PD

DERM: prurido, coloração azul-escura da boca, pele e unhas, branqueamento
dos cabelos, queda de cabelos, exantema cutâneo

Outros: opacidade da córnea, ataque agudo de porfiria e psoríase em
pessoas susceptíveis, ototoxicidade, fraqueza muscular
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–antiácidos: podem reduzir a absorção da cloroquina.
• 3–clorpromazina: aumento das concentrações de clorpromazina.
• 3–ciclosporina: elevação dos níveis séricos de ciclosporina, com riscos
de toxicidade.
• 3–cimetidina: os efeitos farmacológicos da cloroquina podem ser aumentados.
• 3–metotrexato: redução dos níveis de metotrexato.
• 3–praziquantel: redução da absorção do praziquantel.

SUPERDOSAGEM

Como os derivados 4-aminoquinolinas são rápida e completamente absorvidos
pelo trato gastrointestinal, os sintomas de toxicidade aguda podem ocorrer
dentro de 30 minutos após ingestão da droga e a morte dentro de 2 horas.
As crianças são mais sensíveis, mas a margem de segurança para adultos
também é pequena. Doses de 1,5 a 2,0 g podem ser fatais.
Os sintomas e sinais da superdosagem incluem cefaléia, sonolência,
distúrbios visuais, náuseas, vômitos, hipopotassemia, alterações
eletrocardiográficas, colapso cardiovascular, convulsão. Hipotensão pode
progredir para choque e parada respiratória e cardíaca.
O tratamento deve ser urgente. Lavagem gástrica realizada prontamente
pode resultar em algum benefício. Manutenção das funções cardiovasculares
e respiratórias são as medidas mais importantes. Procedimentos de diálise
não são úteis.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Cloroquina é um agente esquizonticida sangüíneo ativo contra as formas
assexuadas eritrocíticas da maioria das cepas de Plasmodium malariae, P.
ovale, P. vivax,  e algumas cepas de  P. falciparum. A droga não é ativa
contra as formas pré-eritrocitárias ou exoeritrocitárias do plasmódio.
A resistência do P. falciparum à cloroquina é variável geograficamente.

• Mecanismo de Ação:
Os derivados 4-aminoquinolinas ligam-se às nucleoproteínas e interferem
com a síntese de proteínas; inibem a polimerase do DNA e RNA. Concentram-
se nos vacúolos digestivos do parasita, aumentando o pH, interferindo na
capacidade do parasita de metabolizar e utilizar a hemoglobina da hemácia.
As formas exoeritrocitárias do plasmódio não têm vacúolos digestivos, não
utilizam a hemoglobina e não são afetadas pela cloroquina.
A cloroquina atua como amebicida tissular, por mecanismo pouco conhecido.
Tem atividade antiinflamatória, mas o mecanismo de ação na artrite
reumatóide e no lúpus não é conhecido.
Estudos in vitro indicam que a cloroquina também inibe a quimiotaxe dos
leucócitos polimorfonucleares, macrófagos e eosinófilos.

• Farmacocinética:
Absorção rápida e quase completa; pico plasmático em 1 a 2 horas; distribui-
se amplamente nos tecidos, concentra-se na íris, coróide e menos na córnea,
retina, esclera e também nas hemácias.
Atravessa a placenta e distribui-se no leite.
Meia-vida plasmática de 72 a 120 horas; metabolizada no fígado e excretada
lentamente na urina.
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CLORPROMAZINA

• Apreensão pré-operatória

• Náuseas e vômitos

• Transtornos psicóticos

Clorpromazina é utilizada para tratamento sintomático dos transtornos
psicóticos, especialmente quando associados à atividade psicomotora
excessiva.

INDICAÇÕES

• Transtornos psicóticos

• Esquizofrenia

• Transtorno maníaco bipolar

• Comportamentos explosivos
e combativos
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Os agentes antipsicóticos são a
principal classe de drogas no
controle de todas as fases da
esquizofrenia e geralmente são
eficazes em todos os subtipos da
doença e em todos os subgrupos
de pacientes.

Os fenotiazínicos produzem
melhora importante em muitos
pacientes esquizofrênicos e são
particularmente eficazes na redução
de alucinações e hiperatividade
motora e autonômica em pacientes
com transtorno esquizofrênico.

O tratamento medicamentoso é
imperativo para o controle de
episódios psicóticos e compor-
tamentos violentos em pacientes
com esquizofrenia e geralmente é
requerido para estabilização em
longo prazo, para melhorar os
sintomas entre os episódios e
reduzir o risco de recorrência de
episódios agudos.

A resposta do paciente e a

tolerância ao antipsicótico são
variáveis; um paciente que não
responde a um medicamento pode ser
tratado com sucesso com outra
droga de uma classe diferente ou com
diferente perfil de efeitos adversos.

• Outros usos
Clorpromazina é utilizada para

prevenção e tratamento de náusea
e vômitos; para alívio da inquietação
e apreensão antes de cirurgia; para
porfiria intermitente aguda; para
controle sintomático da fase
maníaca do transtorno bipolar; para
alívio de soluços intratáveis.

Clorpromazina também é usada
para tratamento de problemas
comportamentais graves em crian-
ças, com sintomas de combativi-
dade e comportamento hiperexci-
tável explosivo e para tratamento
de curta duração de crianças com
atividade motora excessiva acom-
panhada de distúrbios de conduta.

Nome Genérico: cloridrato de clorpromazina
Classe Química: derivado fenotiazínico alifático
Classe Terapêutica: neuroléptico, antipsicótico, antiemético
Forma Farmacêutica e Apresentação: Clorpromazina 100 mg, em
envelope com 10 comprimidos
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CONTRA-INDICAÇÕES

• Doença cardiovascular grave

• Doença hepática grave

• Discrasias sangüíneas

• Coma

• Lactação

POSOLOGIA

• Transtornos neuropsiquiátricos:
— Adultos: 100 a 200 mg ao dia, por via oral.
A dose pode ser iniciada com 10 a 25 mg, 3 a 4 vezes ao dia, com aumento
de 20 a 50 mg semanalmente.
— Crianças: 0,5 mg/kg a cada 4 ou 6 horas; não exceder 40 mg/dia para
crianças até 5 anos e 75 mg/dia para crianças entre 5 e 12 anos

• Náuseas e vômitos:
— Adultos: 10 a 25 mg a cada 4 a 6 horas; 25 mg IM, quando indicado.
— Crianças: 0,55 mg/kg a cada 4 a 6 horas

• Outras indicações: 25 a 50 mg 3 a 4 vezes ao dia

A dosagem deve ser ajustada cuidadosamente, de acordo com as
necessidades individuais e a resposta, utilizando-se a menor dose possível.

A dosagem deve ser aumentada de forma mais gradativa em pacientes
geriátricos ou debilitados.

O uso de clorpromazina, ou outro agente antipsicótico, por tempo
prolongado, deve ser reavaliado em sua dosagem, periodicamente, pelos
riscos dos efeitos cumulativos adversos.

PRECAUÇÕES

• Alcoolismo, hepatopatias, retenção urinária, hipertrofia prostática, úlcera
péptica, doença respiratória crônica, epilepsia, parkinsonismo, hipertensão.

• O uso em idosos deve ser cuidadoso, inclusive pelos riscos de hipotensão
postural.

• A eficácia e segurança de clorpromazina em crianças menores de 6 meses
não estão determinadas.

• Esta formulação de clorpromazina contém sulfitos, que eventualmente
podem causar reações do tipo alérgicas, incluindo anafilaxia e episódios
asmáticos em alguns indivíduos suscetíveis.

• A urina pode tomar a coloração avermelhada.

• Clorpromazina solução oral não deve ser ingerida em associação com
carbamazepina solução oral, pela formação de precipitado nas fezes, não
se sabendo sobre alteração da biodisponibilidade das duas drogas associadas.

• Aconselhável o uso de protetor solar e óculos de sol.
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GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Sonolência e letargia em crianças amamentadas.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                Menos freqüentes           Raros ou muito raros

SNC: acatisia, visão turva, retinopatia pigmentária, tontura, sonolência,
efeitos extrapiramidais, síndrome neuroléptica maligna, convulsões
AC: hipotensão, hipotensão ortostática, parada cardíaca, hipertensão,
arritmias cardíacas
AD: anorexia, constipação, boca seca, icterícia colestática
AGU: ginecomastia, alterações menstruais, amenorréia, dor e aumento
dos seios, secreção de leite, impotência, dificuldade de micção, retenção
urinária, priapismo
HEMAT: agranulocitose, anemia, leucocitose, leucopenia
DERM: dermatite de contato, fotossensibilidade, melanose
Outros: congestão nasal

Os efeitos adversos das fenotiazinas são numerosos e podem envolver
quase todos os órgãos e sistemas. Alguns efeitos adversos podem ser
atribuídos a ações das drogas no sistema nervoso autônomo, enquanto
outros são reações de hipersensibilidade.
Aproximadamente 60% dos pacientes em uso de fenotiazinas, como
tratamento agudo, ou outro antipsicótico, desenvolvem reações
extrapiramidais clinicamente importantes; alguns pacientes podem
desenvolver mais de uma forma ao mesmo tempo. As reações extrapiramidais
podem ser agudas (sinais e sintomas que aparecem nos primeiros dias ou
semanas de uso do antipsicótico, sendo dosedependentes e reversíveis,
mas podendo ser graves mesmo com doses menores) ou crônicas (após
meses ou anos de uso dos medicamentos, não são claramente relacionadas
à dosagem e podem persistir com a suspensão do tratamento). Podem
ocorrer reações distônicas, sensação de inquietação muscular (acatisia) e
sinais e sintomas parkinsonianos, além de síndrome neuroléptica maligna,
potencialmente fatal.

Acatisia e reações distônicas ocorrem mais freqüentemente em pacientes
jovens, especialmente nos pacientes com infecção aguda, ou desidratação
grave, enquanto o parkinsonismo predomina em pacientes geriátricos,
especialmente com dano cerebral.
As reações distônicas usualmente têm aparecimento súbito, tem aparência
dramática e provocam grande perturbação ao paciente; são caracterizadas
por contrações espásticas de pequenos grupos musculares, podendo incluir
espasmos dos músculos da nuca, provocando torcicolo, rigidez dos músculos
das costas, levando até ao opistótono, espasmo do carpo, trisma, tiques
mandibulares, alterações da função temporomandibular, dificuldade de
engolir ou andar, espasmos periorais, com protusão da língua e crises
oculogíricas; laringoespasmo pode ser grave. Podem ser acompanhadas de
sudorese profusa, palidez e febre. Aparecem geralmente nas primeiras 24 a
72 horas de início do tratamento, duram de algumas horas a 24-48 horas
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após suspensão da droga. Fatores de risco incluem jovens, masculinos,
agentes antipsicóticos de alta potência, altas doses e administração
intramuscular. A maioria dos pacientes responde rapidamente a um
anticolinérgico antiparkinsoniano, como benzotropina, trihexifenidil, ou à
difenidramina.
Pacientes com acatisia tipicamente sofrem de uma sensação interior de
inquietação e irresistível necessidade de movimentar várias partes do
corpo. É bastante desconfortável para o paciente, geralmente provoca
abandono do tratamento e pode produzir disforia, comportamentos
agressivos ou suicidas; usualmente ocorre em 2 a 3 dias após início do
tratamento, mas pode ser mais tardia. O diagnóstico pode ser difícil e pode
desaparecer espontaneamente, ou requerer uso de anticolinérgico
antiparkinsoniano, benzodiazepínico.

As manifestações parkinsonianas induzidas pelos fenotiazínicos incluem
alterações da face e aparência de máscaras, hipersalivação e baba,
tremores, movimentos circulares dos dedos, rigidez e anormalidades
posturais, andar arrastado, fala lenta e monótona e disfagia. Acinesia ou
bradicinesia também podem ocorrer. Os sintomas são geralmente controlados
por redução da dosagem do medicamento ou administração concomitante
de anticolinérgico antiparkinsoniano.
As reações adversas também têm maior ou menor freqüência segundo o
derivado fenotiazínico.

Síndrome neuroléptica maligna
Síndrome neuroléptica maligna pode ocorrer em paciente em uso de
fenotiazínicos ou outro agente antipsicótico. É caracterizada por
hipertermia, disfunção extrapiramidal grave, incluindo hipertonicidade
muscular grave, variação de níveis de consciência (incluindo estupor e
coma), alteração do estado mental, instabilidade autonômica (hipertensão,
taquicardia, arritmias, palidez, sudorese), aumento de CPK, rabdomiólise,
insuficiência renal aguda e leucocitose. A síndrome não é comum, tem início
súbito ou imprevisível, surge geralmente cedo, no início do tratamento
com antipsicóticos (primeira semana), freqüentemente não é reconhecida
e pode ser fatal em 5 a 20% dos casos se não tratada. Fatores de risco
incluem jovens, masculinos, calor, exaustão física, desidratação, doença
orgânica cerebral, aumento brusco na dosagem e uso de antipsicóticos de
alta potência.
Não há tratamento específico, tendo sido usados em poucos pacientes
dantrolene, bromocriptina, amantadina, levodopa/carbidopa ou pancurônio.
Discinesia tardia pode ocorrer em alguns pacientes em uso prolongado de
antipsicóticos e pode ocorrer após sua suspensão. É mais comum em
pacientes geriátricos, especialmente mulheres, recebendo altas doses,
com outros fatores de risco, como esquizofrenia, transtorno afetivo,
diabetes melito. Os sintomas se caracterizam por movimentos involuntários
rítmicos da língua, face, boca, mandíbula, às vezes acompanhados de
movimentos involuntários das extremidades. 10% dos pacientes com os
sintomas apresentam quadro moderado a grave. Agentes anticolinérgicos
podem exacerbar os sintomas. Substituição do antipsicótico para clozapina
pode ser eficaz.

CLORPROMAZINA
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–amodiaquina, cloroquina, sulfadoxina-pirimetamina: aumento das
concentrações da clorpromazina.
• 3–analgésicos narcóticos: hipotensão e aumento da depressão sobre o SNC.
• 3–anticolinérgicos: podem inibir a resposta neuroléptica; efeitos anti-
colinérgicos aumentados.
• 3–antidepressivos: aumento dos níveis séricos, com riscos de aumento
dos efeitos terapêuticos e tóxicos de ambas as drogas.
• 3–barbitúricos: redução dos níveis da clorpromazina.
• 3–biperideno: pode inibir a resposta neuroléptica; efeitos anticolinérgicos
aumentados.
• 1–cisaprida: aumento do intervalo QT, com possibilidade de arritmias graves,
inclusive torsades de pointes.
• 3–clonidina: possibilidade de episódios hipotensivos graves.
• 2-droperidol: reação adversa de ambas as drogas; possibilidade de
arritmias; aumento do intervalo QT.
• 3–epinefrina: resposta pressora à epinefrina alterada.
• 3–etanol: aumento da depressão sobre o sistema nervoso central.
• 3–inibidores da enzima conversora da angiotensina (enalapril): efeitos
farmacológicos dos anti-hipertensivos podem ser aumentados.
• 2–levodopa: inibição do efeito antiparkinsoniano da levodopa.
• 3–lítio: redução dos níveis séricos de ambas as drogas.
• 3–paroxetina: aumento das concentrações plasmáticas da clorpromazina,
com aumento dos efeitos farmacológicos e tóxicos.
• 3–propranolol: aumento das concentrações plasmáticas de ambas as
drogas e aumento das respostas terapêuticas.

SUPERDOSAGEM

Em geral se espera que a superdosagem por fenotiazínicos produza efeitos
que são extensão das reações adversas comuns: reações extrapiramidais
graves, hipotensão e sedação têm sido os principais efeitos relatados.
Podem ocorrer depressão do sistema nervoso central, com arreflexia, ou
estimulação do SNC, com convulsões seguidas de depressão respiratória.
Sonolência, inquietação, desorientação, confusão, excitação, pele seca,
midríase, hipertermia, vômitos, retenção urinária, arritmias, alterações
do ECG, aumento do intervalo QT e PR, bradicardia, taquicardia, fibrilação
ventricular, choque cardiovascular são todos sintomas e sinais possíveis e
variam com a gravidade do quadro de intoxicação.

• Tratamento
Sintomático e de suporte, não havendo antídoto específico. Drogas
anticolinérgicas antiparkinsonianas podem ser úteis no controle dos
sintomas extrapiramidais.
Esvaziamento gástrico e carvão ativado, quando indicados, tomando-se
cuidados respiratórios.  Emese forçada não deve ser feita. Correção dos
eletrólitos e equilíbrio ácido-base. Lidocaína, fenitoína, isoproterenol,
marca-passo ventricular quando indicados. Procainamida e quinidina devem
ser evitadas, por aumentarem o intervalo QT.
Hemodiálise e diurese forçada são de pouco valor.
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FARMACOLOGIA CLÍNICA

Clorpromazina é um agente antipsicótico do grupo das fenotiazinas. É um
derivado propilamino estruturalmente semelhante à promazina.

Os efeitos farmacológicos da clorpromazina são semelhantes aos de outros
derivados da fenotiazina. Clorpromazina tem efeitos anticolinérgicos e
sedativos fortes e efeitos extrapiramidais moderados. Atividade
antiemética potente e fraca atividade anti-histamínica e anti-serotonérgica

• Mecanismo de Ação:
A clorpromazina antagoniza os receptores da dopamina, com maior afinidade
para os receptores D2 sobre os receptores D1 e seletividade variável
entre os tratos dopaminérgicos corticais. Também tem atividade nos sítios
não dopaminérgicos, isto é, receptores colinérgicos, alfa1-adrenérgicos e
da histamina. A clorpromazina corresponde a um fenotiazínico padrão, com
alta incidência de sedação, hipotensão ortostática e risco moderado de
efeitos extrapiramidais e anticolinérgicos.

• Farmacocinética:
Clorpromazina é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal, mas
sofre considerável metabolismo durante a absorção e metabolismo de
primeira passagem pelo fígado.

Início de ação por via oral em 30 a 60 minutos; duração da ação de 4 a 6
horas. Distribuída amplamente, atravessando a placenta e distribuída no
leite; metabolizada no fígado e excretada na urina; meia-vida de eliminação:
10 a 30 horas.

CLORPROMAZINA
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 O diabetes melito é classificado em
tipo 1 (insulinodependente), tipo 2
(não insulinodependente) e outros
tipos (induzido por medicamentos,
hormonal, gestacional, associado
com doença pancreática).

A maioria dos indivíduos com
diabetes tipo 2 é constituída de
obesos (50 a 90%) e a obesidade por
si só contribui para resistência à
insulina e intolerância à glicose,
observadas nestes pacientes.

Os pacientes com diabetes melito
tipo 2 não são dependentes de
insulina, nem propensos a cetose.
Entretanto, ocasionalmente pode
haver necessidade de insulina para
correção de hiperglicemia per-
sistente ou sintomática, não con-
trolada com dieta e antidiabético
oral. Cetose pode se desenvolver
ocasionalmente durante períodos de
estresse grave, como infecções
agudas, trauma ou cirurgia.

Nos pacientes com diabetes
melito tipo 2, a insulina endógena
está presente, mas as concen-
trações plasmáticas podem ser
diminuídas, aumentadas ou normais.
Nos pacientes com diabetes tipo 2
é freqüente a secreção endógena
de insulina estimulada pela glicose,
mas nem sempre isso ocorre, e a

sensibilidade periférica à insulina
reduzida está quase sempre
associada com a intolerância à
glicose.

A clorpropamida é um agente
antidiabético oral derivado da
sulfoniluréia (outras sulfoniluréias:
Glibenclamida, glipizida, gliclazida e
glimepirida).

Outros hipoglicemiantes orais
são disponíveis e devem fazer parte
do arsenal terapêutico no controle
do diabetes melito tipo 2. Muitos
pacientes com diabetes tipo 2 irão
necessitar da associação de
hipoglicemiantes orais diferentes
para o controle adequado da
hiperglicemia.

A escolha do antidiabético, ou da
associação terapêutica conve-
niente, depende de vários fatores,
como reposta à dieta e modificações
dos hábitos de vida, obesidade,
estado clínico, complicações e
doenças intercorrentes.

No Brasil consensos terapêuticos
têm sido estabelecidos pelo
Ministério da Saúde, para favorecer
o tratamento de maior número de
pacientes e pela Sociedade Brasileira
de Diabetes, para orientar o
diagnóstico e a melhor conduta em
cada situação particular.
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Nome Genérico: clorpropamida
Classe Química: sulfoniluréia de primeira geração
Classe Terapêutica: antidiabético, hipoglicemiante oral
Forma Farmacêutica e Apresentação: Clorpropamida 250 mg, em
envelope com 10 comprimidos.

INDICAÇÕES

• diabetes melito não insulinodependente
  (diabetes melito tipo 2)

Clorpropamida  é usada como tratamento auxiliar de pacientes com diabetes
melito não insulinodependente (tipo 2) em pacientes cuja hiperglicemia não
pode ser controlada apenas por dieta e mudança dos hábitos de vida.
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Para a Sociedade Brasileira de
Diabetes, o tratamento do dia-
betes melito inclui as seguintes
estratégias: educação, modi -
ficações do estilo de vida que
incluem a suspensão do fumo,
aumento da atividade física e
reorganização dos hábitos ali-
mentares e, se necessário, uso de
medicamentos.

O tratamento concomitante de
outros fatores de risco cardiovas-

cular é essencial para a redução da
mortalidade.

O controle intensivo da
hiperglicemia em pacientes diabé-
ticos, com manutenção dos níveis
sangüíneos de glicose e concentrações
de hemoglobina glicosilada próximos do
normal, contribuem decisivamente
para redução das complicações
microvasculares (como retinopatia,
nefropatia, neuropatia), associadas
com a doença.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Cetoacidose

• Hipersensibilidade às sulfas

• Traumas graves

• Gravidez e lactação

• Diabetes melito tipo 1

• Não há indicação para uso de sulfoniluréia em crianças.

POSOLOGIA

A dose habitual de clorpropamida é de 250 mg ao dia, antes do café da
manhã. Pacientes idosos ou com insuficiência renal deverão iniciar o
tratamento com doses menores, 100 a 125 mg ao dia.

O aumento da dose para 500 mg ao dia depende do controle clínico-
laboratorial. Pacientes que não respondem adequadamente à dose de 500mg
ao dia, geralmente não responderão a doses mais elevadas. Além disso, o
risco de aparecimento de icterícia fica aumentado.

PRECAUÇÕES

• Insuficiência hepática
• Insuficiência renal
• Trauma
• Queimadura grave
• Cirurgia recente
• Infecção grave

• Nestes casos, clorpropamida deve ser suspensa e a glicemia controlada
por administração de insulina.

• Outras situações que exigem maior precaução no uso de clorpropamida:
debilitação, náuseas e vômitos prolongados, febre alta, doença renal,
doença hepática, má nutrição, insuficiência adrenocortical primária,
insuficiência hipofisária, hipoglicemia, distúrbios da tireóide.

H
IP

O
G

LI
C

EM
IA

N
T

E 
O

R
A

L 
• 

C
LO

R
P
R

O
PA

M
ID

A

CLORPROPAMIDA

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:1772



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico73

• Todas as sulfoniluréias podem produzir hipoglicemia. Os pacientes devem
ser orientados quanto aos sintomas e tratamento. Hipoglicemia é mais
freqüente quando há ingestão insuficiente de calorias, após exercícios
prolongados, ingestão alcoólica, ou associação de outras drogas
hipoglicemiantes.

• Pacientes em uso de clorpropamida que apresentem hipoglicemia devem
receber refeições freqüentes por três a cinco dias devido à meia-vida
longa da clorpropamida. Hospitalização para administração de glicose
intravenosa pode ser necessária.

• Pacientes recebendo clorpropamida devem ser monitorados regularmente,
com avaliações clínicas e laboratoriais, incluindo determinações de glicose
na urina e no sangue, para determinar a dose mínima eficaz.

• Atenção deve ser dada para eventual falência do tratamento: falência
primária, como inadequado controle das concentrações de glicose sangüínea
com a dosagem máxima recomendada; e falência secundária, considerada
como perda do controle das concentrações de glicose sangüínea após um
período inicial de eficácia do tratamento.

• Determinação periódica da hemoglobina glicosilada (hemoglobina A1c[HbA1c])
deve ser realizada para monitorar a resposta do paciente ao tratamento
com clorpropamida.

• O controle da eficácia do tratamento implica também no controle das
possíveis complicações, incluindo as complicações microvasculares, com
danos na retina, nos rins e em outros órgãos.

• A ênfase na importância da dieta, controle de peso, exercícios físicos,
limitação do álcool e do fumo deve ser constante na orientação do tratamento.

• Hipoglicemia pode ser difícil de ser reconhecida em pacientes geriátricos
ou recebendo betabloqueadores.

• Nos pacientes idosos ocorre hipoglicemia com maior freqüência, mesmo
com doses menores.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

O uso de clorpropamida durante a gestação não é recomendado, com
preferência para uso da insulina.

Hipoglicemia grave pode ocorrer em neonatos de mães recebendo
clorpropamida.

Clorpropamida é detectável no leite humano e não deve ser usada durante
a lactação.

EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

O efeito colateral primário da clorpropamida é a hipoglicemia, que pode ser
grave e levar ao coma e à morte. Para minimizar esta reação, os pacientes
idosos, debilitados ou mal nutridos e aqueles com insuficiência renal,
hepática, adrenal ou pituitária devem ser tratados com cuidado, se
necessário o uso de clorpropamida.
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0+ –

A hipoglicemia pode ocorrer como resultado de uma dose excessiva, mas
também em função de outros fatores, como alterações na dieta, ou
exercícios sem adequado suprimento calórico.

Mais freqüentes                      Menos freqüentes                Raros, ou muito raros

AD: Perda de apetite, aumento do apetite, constipação, diarréia,  vômitos,
proctocolite. Icterícia colestática é indicação para suspensão do uso do
medicamento, porfiria hepática e reações tipo dissulfiram.
END: Síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético
HEMAT: trombocitopenia, pancitopenia, leucopenia, agranulocitose, anemia
hemolítica, anemia aplástica, discrasias sangüíneas, eosinofilia.
DERM: prurido, exantema maculopapular, dermatite esfoliativa, urticária,
eritema multiforme, fotossensibilidade, porfiria cutânea tardia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 2- Anticoagulantes: Hipoglicemiantes orais podem interagir com estas
drogas aumentando o efeito hipoglicemiante. Alguns pacientes podem
apresentar aumento dos efeitos anticoagulantes.

• 2-Gymnema: Esta droga pode aumentar o efeito dos hipoglicemiantes orais.

• 3-Betabloqueadores: Estas drogas podem diminuir o efeito dos hipoglice-
miantes orais.

• 3-Epinefrina: Esta droga pode diminuir o efeito dos hipoglicemiantes orais.

• 3-Inibidores da Monoanima Oxidase: Estas drogas podem aumentar o
efeito dos hipoglicemiantes orais.

• 3-Rifamicinas: podem diminuir o efeito das sulfoniluréias.

• 3-Sulfonamidas: Esta droga pode aumentar o efeito dos hipoglicemiantes orais.

• 3-Clofibrato: Esta droga pode aumentar o efeito dos hipoglicemiantes orais.

• 3-Salicilatos: Estas drogas podem aumentar o efeito dos hipoglicemiantes orais.

• 3-Cloranfenicol: Esta droga pode aumentar o efeito dos hipoglicemiantes orais.

• 3-Álcool: O uso de álcool concomitante ao uso de sulfoniluréias pode
resultar em reações adversas variadas, inclusive reações do tipo dissulfiram.

• 3-Quinolonas: Algumas quinolonas como gatifloxacina podem resultar em
exacerbação dos efeitos adversos dos hipoglicemiantes.

• 3-Insulina e bupropiona: quando usadas com hipoglicemiantes podem
aumentar os efeitos adversos de ambas as drogas.

• 3-Antifúngicos azólicos: Estas drogas podem aumentar o efeito dos
hipoglicemiantes orais.

• 3-Tiazídicos: Estas drogas podem diminuir o efeito dos hipoglicemiantes orais.

SUPERDOSAGEM

A manifestação principal da superdosagem aguda por Glibenclamida é a
hipoglicemia, que pode ser grave, prolongada e ocasionalmente fatal.
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A hipoglicemia grave pode resultar em perda da consciência e convulsão,
com possibilidade de seqüelas neurológicas.

Em alguns pacientes, a hipoglicemia pode persistir, apesar da infusão
contínua de glicose e, em alguns casos, a perda de consciência persiste
apesar da correção da hipoglicemia.

A hipoglicemia pode ser mais grave em pacientes com insuficiência hepática
e/ou renal.

O tratamento consiste na administração de glicose e medidas de suporte
clínico.

Pacientes conscientes podem receber glicose por via oral.

Se o coma hipoglicêmico for diagnosticado ou suspeito, 50 ml de glicose a
50% devem ser administrados rapidamente por via venosa, seguidos de
infusão contínua de glicose a 10%, a uma velocidade suficiente para manter
a glicemia acima de 100 mg/dL.

Em alguns pacientes, o uso de glucagon e/ou corticosteróides pode ser
necessário.

A glicemia deve ser controlada pelos menos a cada 3 horas nas primeiras 24
horas. Devem ser tomados cuidados para se evitar a indução de excessiva
hiperglicemia.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Estudos clínicos têm mostrado que a eficácia da clorpropamida é a mesma
da Glibenclamida, gliclazida, glipizida, tolazamida ou tolbutamida, no
controle do diabetes melito tipo 2. O perfil de efeitos adversos e as
características farmacocinéticas, especialmente a comodidade ao
paciente, podem ajudar a seleção do melhor agente.

• Mecanismo de Ação:

A clorpropamida diminui a glicose pelos mesmos mecanismos de outras
sulfoniluréias, tanto por estimulação da secreção de insulina, como pelo
aumento da resposta à insulina pelos tecidos.

A clorpropamida diminui a glicose sangüínea, inicialmente, estimulando a
liberação de Insulina pelo pâncreas, num efeito dependente do
funcionamento das células beta.  Entretanto, o mecanismo pelo qual as
sulfoniluréias produzem efeitos benéficos prolongados na tolerância à
glicose, não é explicado apenas pela ação pancreática, a sensibilidade
aumentada à insulina sendo provável para a melhora em longo prazo.

• Farmacocinética:

Clorpropamida é absorvida rapidamente quando administrada por via oral.
Tem uma meia-vida de 36 horas e é metabolizada lentamente no fígado. 80-
90% de dose única oral são excretados na urina após 96 horas. Atinge
concentração máxima em 2 a 4 horas.

• Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes:

Consultar monografia da glibenclamida - pág. 147.
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DAPSONA

• Hanseníase
Dapsona é usada para tratamento

de todas as formas de hanseníase,
multibacilar ou paucibacilar, no
esquema de poliquimioterapia (PQT),
em associação com outras drogas.
Embora tenha sido usada isolada-
mente no passado para tratamento
da hanseníase, o esquema reco-
mendado pela Organização Mundial
de Saúde associa rifampicina e
outras drogas à dapsona em todos
os tratamentos. A poliquimioterapia
cura a doença, reduz o contágio,
previne ou retarda o aparecimento
de microorganismos resistentes e
evita as incapacidades físicas.

• Dermatite herpetiforme
Dapsona é atualmente a droga de

escolha no tratamento da dermatite
herpertiforme, com redução imedia-
ta do prurido e controle das lesões
da pele. O uso de sulfapiridina está
indicado somente quando não se
puder usar a dapsona.

No entanto, a dapsona não é
eficaz na deposição cutânea de IgA
e complemento.

A suspensão do tratamento com
dapsona provoca rápida exacerbação
das lesões e agravamento do prurido.

A adoção de uma dieta livre de
glúten  melhora os sintomas clínicos e

permite reduzir a dose de manu-
tenção da dapsona em aproxima-
damente 60% dos pacientes.

• Pneumonia por Pneumocystis
carinii

Dapsona tem sido usada no tra-
tamento desta forma de pneu-
monia, na fase inicial, em pacientes
com AIDS, em associação com
trimetoprima, como alternativa ao
tratamento com cotrimoxazol
(sulfametoxazol+trimetoprima) É
usada também na profilaxia primária
e para se evitar a recorrência da
pneumonia por P. carinii

• Toxoplasmose
Dapsona está indicada na preven-

ção da encefalite por Toxoplasma
gondi em pacientes com AIDS,
soropositivos para Toxoplasma, com
contagem de células CD4 menor que
100/mm³.

• Outros usos:
Dapsona tem sido eficaz no tra-

tamento de uma série de outras
doenças, como: erupções bolhosas
e lesões mucocutâneas em pacientes
com lúpus eritematoso sistêmico e
discóide, resistentes ao tratamento
convencional com antimaláricos e
corticosteróides; outras doenças
bolhosas, como pênfigo bolhoso,
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Nome Genérico: Dapsona
Classe Química: Sulfona
Classe Terapêutica: Hansenostático
Forma Farmacêutica e Apresentação: Dapsona 100 mg, em envelope
com 10 comprimidos

INDICAÇÕES

• Hanseníase

Outras indicações:

• Dermatite herpertiforme bolhosa
• Pneumonia por Pneumocystis carinii

• Toxoplasmose
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pênfigo vulgar, doença de Hailey-
Hailey; dermatoses inflamatórias
graves, como pioderma gangrenoso,
eritema elevatum diutinum, doença
de Weber-Christian, síndrome de
Sweet, poliarterite nodosa, granulo-
ma facial; dermatoses pustulares,
como herpes gestationis, impetigo

herpertiforme, psoríase pustular;
outras doenças, como artrite
reumatóide, policondrite recidi-
vante e vasculite alérgica.

Dapsona também tem sido usada
no tratamento de malária por
falciparum resistente a cloroquina.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Hipersensibilidade a dapsona
• Anemia grave

POSOLOGIA

• Hanseníase paucibacilar (pacientes com até cinco lesões de pele):
Esta é a classificação operacional vigente na rede básica.

— Adultos: dapsona 100 mg (1 comprimido) diariamente auto-administrada,
e dose mensal supervisionada de rifampicina 600 mg e dapsona 100 mg

— Crianças 0-5 anos: dapsona 25 mg diariamente auto-administrada, e
dose mensal supervisionada de rifampicina 150-300 mg e dapsona 25 mg

— Crianças 6-14 anos: dapsona 50-100 mg diariamente auto-administrada, e
dose mensal supervisionada de rifampicina 300-450 mg e dapsona 50-100 mg

— Duração do tratamento: hanseníase paucibacilar — 6 doses mensais
supervisionadas de rifampicina.

• Hanseníase multibacilar (pacientes com mais de cinco lesões de pele):
Esta é a classificação operacional vigente na rede básica.

— Adultos: dapsona 100 mg (1 comprimido) e clofazimina 50 mg diariamente
auto-administradas, e dose mensal supervisionada de rifampicina 600 mg,
clofazimina 300 mg e dapsona 100 mg .

— Crianças 0-5 anos: dapsona 25 mg diariamente e clofazimina 100 mg 1 vez
por semana auto-administradas, e dose mensal supervisionada de rifampicina
150-300 mg e dapsona 25 mg e clofazimina 100 mg.

— Crianças 6-14 anos: dapsona 50-100 mg diariamente e clofazimina 150 mg
1 vez por semana auto-administradas, e dose mensal supervisionada de
rifampicina 300-450 mg, clofazimina 150-200 mg e dapsona 50-100 mg.

Duração do tratamento: hanseníase multibacilar — 12 doses mensais
supervisionadas de rifampicina.

Consulte o Guia para o controle da hanseníase, Caderno de Atenção Básica nº
10 e Dermatologia em Atenção Básica — Caderno de Atenção Básica nº 9.

• Dermatite herpetiforme
— Iniciar o tratamento com 50 mg/dia
— Titular a dosagem conforme a resposta, variando de 50 a 300 mg/dia
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— Manutenção com menor dose possível. Nos pacientes em dieta livre de
glúten, a dose de manutenção geralmente é menor.

• Pneumonia por Pneumocystis carinii

Tratamento: dapsona 100 mg/dia associando-se trimetoprima 5mg/kg 3
vezes ao dia durante 21 dias.

Profilaxia, esquema alternativo, em pacientes HIV positivos com CD4 < 200
células/mm3: Dapsona 50 mg/dia associando-se pirimetamina 50 mg/semana
+ leucovorin 25 mg/semana, ou dapsona 100 mg/dia, ou dapsona 200 mg/
semana associando-se pirimetamina 75mg/semana + leucovorin 25 mg/
semana. Diversos outros esquemas têm sido utilizados.

• Toxoplasmose

A profilaxia primária em pacientes HIV positivos está indicada se CD4 <
100-200. Os seguintes esquemas são alternativos: pirimetamina 50 mg uma
vez na semana + leucovorin 25 mg uma vez na semana + dapsona 200mg uma
vez por semana, ou pirimetamina 50 mg uma vez na semana + leucovorin 25
mg uma vez na semana + dapsona 50mg/dia. A suspensão está indicada
quando CD4 > 200 por pelo menos 3 meses.

Dapsona pode ser ingerida com alimentos para diminuir o desconforto
gástrico.

PRECAUÇÕES

Deve ser usada com cuidado em pacientes portadores de deficiência de glicose-
6-fosfatodesidrogenase, metahemoglobina-redutase e hemoglobina M.

Deve ser usada com cuidado em pacientes que apresentem anemia por
outras drogas.

Verificação do quadro hematológico deve ser feita com freqüência nos
pacientes com anemia.

Os pacientes devem ser alertados para não alterar a dose recomendada
pelo médico e comunicar o aparecimento de alterações do estado de saúde

Os comprimidos de dapsona devem ser protegidos da luz

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Dapsona é carcinogênica em animais.

Dapsona tem sido usada em mulheres grávidas, sem evidência de dano fetal.

É distribuída no leite e não é aconselhável a amamentação durante o seu
uso, podendo ocorrer hemólise no lactente.

EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

O efeito adverso mais freqüente da dapsona é a anemia hemolítica (mais
grave nos pacientes com deficiência de glicose-6-fosfatodesidrogenase -
G-6-PD) e a metahemoglobinemia. Estes efeitos são dose-dependente. A não
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+ 0

ser nos casos graves, a hemólise e metahemoglobinemia não requerem
suspensão do tratamento.

Estados reacionais: o tratamento da hanseníase com dapsona e outros
agentes provoca alterações abruptas no estado clínico do paciente,
denominados estados reacionais e caracterizados como reação do tipo I,
ou reação reversa, e reação do tipo II, ou eritema nodoso hansênico. Estas
reações são intercorrências agudas por manifestações do sistema
imunológico e não devidas aos medicamentos utilizados e não devem ser
confundidos com recidiva da doença. Estas reações devem ser tratadas
adequadamente, sem suspensão dos hansenostáticos.

Mais freqüentes                               Raros, ou muito raros

SNC: cefaléia, insônia, alterações do humor, confusão mental, alucinações,
nervosismo neurite periférica
AD: perda de apetite, irritação gástrica, náusea, vômitos, icterícia, dano
hepatocelular
AGU: síndrome nefrótica, necrose papilar renal, proteinuria,
HEMAT: anemia hemolítica, metahemoglobinemia, agranulocitose,
leucopenia, discrasias sanguíneas, linfadenopatia
DERM: dermatite alérgica, reações alérgicas, urticária, exantema,
dermatite esfoliativa, fototoxicidade, lúpus eritematoso, síndrome de
Stevens-Johnson, prurido
SENT: visão turva, zumbidos
Outros: febre

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 4-Didanosina: diminui o efeito da dapsona, com repercussão no tratamento
da pneumonia por P. carinii
• 2-Pirimetamina: é um antagonista do ácido fólico e a associação de
dapsona com pirimetamina pode aumentar os riscos de efeitos adversos
hematológicos
• 4-Probenecida: os efeitos farmacológicos e tóxicos da dapsona podem
ser aumentados
• 2-Trimetoprima: pode aumentar as concentrações séricas da dapsona e
pode também aumentar as concentrações do trimetoprima

SUPERDOSAGEM

• Toxicidade aguda

A superdosagem de dapsona geralmente resulta em náusea, vômitos e
hiperexcitabilidade, em alguns minutos ou até 24 horas após a ingestão
da droga, além de convulsão e cianose. Hemólise pode ocorrer em 7 a 14
dias depois.

Em pacientes sem deficiência de G-6-PD, a hemólise induzida pela dapsona
deve ser tratada com azul de metileno IV, na dose de 1 a 2 mg/kg, podendo
ser repetido, se necessário. O azul de metileno via oral pode ser usado para

DAPSONA
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os casos menos graves, na dosagem de 3 a 5 mg/kg a cada 4 a 6 horas.

Carvão ativado, (20 g 4 vezes ao dia) aumenta substancialmente a eliminação
da dapsona. Hemodiálise pode ser necessária.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Química:

Dapsona é uma sulfona sintética, ativa contra o Mycobacterium leprae,  M.
tuberculosis e diversas outras espécies de micobactérias e contra o
Pneumocystis carinii e Plasmodium sp.  Pode mudar de cor com exposição à
luz, sem alterações químicas.

• Mecanismo de ação:

Tem ação bacteriostática. Sua ação antibacteriana é inibida pelo ácido
para-aminobenzóico (PABA) e por isso o mecanismo de ação parece ser
similar às sulfonamidas que inibem a síntese do ácido fólico em organismos
suscetíveis.

Resistência do M. leprae pode se desenvolver durante o tratamento com
dapsona, estimando-se que ocorra em 2 a 10% dos pacientes com lepra
lepromatosa tratados com dapsona isoladamente durante muitos anos.

• Farmacocinética:

— Absorção completa após administração oral, com pico de concentração
sérica em 2 a 8 horas. Distribuída na maioria dos tecidos e retida na pele,
músculos, rins e fígado. Atravessa a placenta e é detectável no leite.

— Meia-vida plasmática variável em 10 a 83 horas, com média em 20 a 30
horas. Metabolizada no fígado, excretada na urina e bile.

DAPSONA
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DEXAMETASONA

INDICAÇÕES

• Diagnóstico da síndrome de
Cushing

• Edema cerebral
• Condições alérgicas

• Doenças inflamatórias
• Meningite tuberculosa
• Lesões e condições inflama-

tórias da córnea e do olho

Dexametasona pode ser usada em diversas outras condições clínicas, quando se
requer o emprego de um glicocorticóide.

Algumas dessas situações clínicas com indicação de tratamento oral são descritas
abaixo:

• Condições dermatológicas:
pênfigo, eritema multiforme grave
(síndrome de Stevens-Johnson),
dermatite esfoliativa, dermatite
seborréica grave, psoríase grave.

• Distúrbios endócrinos: tireoidite não
supurativa, hipercalcemia associada a
neoplasia, hiperplasia adrenal congênita.

• Doença do colágeno: durante
exacerbação ou como terapia de ma-
nutenção  de casos selecionados de lúpus
eritematoso sistêmico, cardite reu-
mática aguda.

• Estados alérgicos: controle de dis-
túrbios alérgicos graves, intratáveis por
esquemas convencionais adequados,
como asma grave, dermatite de con-
tato, dermatite atópica, reações de hi-
persensibilidade a drogas.

• Doenças oftalmológicas: graves
processos inflamatórios e alérgicos
crônicos ou agudos envolvendo os olhos,
tais como herpes zoster oftálmico,
conjuntivite alérgica, ceratites,
coriorretinite, inflamação do segmento
anterior, uveíte posterior difusa e
coroidite, neurite ótica.

• Doença respiratória: sarcoidose
sintomática, beriliose, pneumonite

por aspiração, tuberculose pulmonar
disseminada com uso concomitante de
terapia tuberculostática adequada.

• Doença hematológica: púrpura
trombocitopênica idiopática em
adultos, trombocitopenia secundária
em adultos, anemia hemolítica auto-
imune, amenia congênita (eritróide)
hipoplástica.

• Doença neoplásica: manejo
paliativo de leucemias e linfomas em
adultos, leucemia aguda na infância.

• Estados edematosos: para induzir
diurese ou remissão de proteinúria na
síndrome nefrótica, sem uremia do
tipo idiopática, ou devido a lúpus
eritematoso.

• Edema cerebral: associado com
tumor primário ou metastático, cranio-
tomia ou traumatismo craniano. O uso
desta droga no edema cerebral não
substituiu cuidadosa avaliação neuroló-
gica e abordagem definitiva, tais como
neurocirurgia ou terapia específica.

• Infecciosas: meningite tuberculosa
com uso concomitante de terapia
tuberculostática adequada. Triquinose
com envolvimento neurológico ou
miocárdico.
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Nome Genérico: acetato de dexametasona
Classe Química: glicocorticóide sintético
Classe Terapêutica: glicocorticóide sistêmico, hormônio corticosteróide
Forma Farmacêutica e Apresentação: Dexametasona 0,5 mg, em
envelope com 10 comprimidos
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Em pacientes com neurocisticercose, recomenda-se associar corticosteróide
ao tratamento.

Solução injetável (4 mg/ml), solução oral (0,1 mg/ml), solução oftálmica
(0,1%) são outras apresentações de dexametasona que estão indicadas de
acordo com a condição clínica a ser tratada.

CONTRA-INDICAÇÕES

Infecções fúngicas sistêmicas

POSOLOGIA

A dose adequada é variável e deve ser individualizada de acordo com a
doença a ser tratada e a resposta do paciente.

A dose inicial varia de 0,75 mg a 9 mg por dia, dependendo do quadro clínico.
A dose diária geralmente é dividida em 2 a 4 vezes.

Em casos de pequena gravidade, doses menores que 0,75 mg podem ser
adequadas, enquanto em doenças de grande gravidade doses maiores que
9 mg podem ser necessárias. A dose deve ser ajustada até uma resposta
clínica satisfatória.

Após uma resposta inicial favorável, a dose de manutenção deve ser
determinada pela diminuição gradual da dose inicial para a menor dose que
mantém uma resposta terapêutica adequada.

Os pacientes devem ser acompanhados para observação de sinais que
requerem ajuste de doses, incluindo alterações do quadro clínico resultantes
de remissões ou exacerbações da doença, resposta individual à droga e
situações de estresse (por exemplo: cirurgias, infecções e trauma). Durante
o estresse deve ser necessário o aumento da dose temporariamente.

Se houver indicação de suspensão da medicação após alguns dias de
tratamento esta deverá ser feita de maneira gradual.

A tabela abaixo facilita a equivalência em miligramas de outros
glicocorticóides à dexametasona.

• Edema cerebral: Fosfato sódico de dexametasona 10 mg  é administrado
IV inicialmente, seguidos de 4 mg IM de 6/6 horas, até melhora dos sintomas.
A resposta usualmente é evidente dentro de 12 a 24 horas e a dosagem pode
ser reduzida depois de 2 a 4 dias e gradualmente suspensa durante um
período de 5 a 7 dias.

Quando possível, dexametasona oral na dose de 1 a 3 mg, três vezes ao dia,
deve substituir a via muscular.
Em pacientes com tumor cerebral recorrente ou inoperável, a dexametasona
pode ser administrada em dose de 2 mg, via oral, IM ou IV, duas ou três
vezes ao dia, como dose de manutenção.
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• Condições alérgicas: 4 a 8 mg IM nos 3 primeiros dias; 1,5 mg, duas
vezes ao dia, por via oral, no segundo e terceiro dia; 0,75 mg, via oral, duas
vezes ao dia, no quarto dia; 0,75 mg, como dose oral única no 5º e 6º dias e
suspensão da droga.
A dexametasona é usada no controle de condições alérgicas agudas
autolimitadas, ou exacerbações agudas de transtornos alérgicos crônicos.

• Meningite tuberculosa (para reduzir os risco de seqüelas e melhorar
a sobrevida): 8 a 12 mg IM, ou via oral, ao dia, com titulação da dose em 6
a 8 semanas. Doses mais elevadas não conferem maior benefício e aumentam
os riscos de efeitos adversos.

• Diagnóstico da síndrome de Cushing: 0,5 mg via oral de 6/6 horas
durante 48 horas, depois da determinação da concentração de 17-
hidroxicor-ticosteróide (17-OHCS) na urina de 24 horas. Durante as 24
horas seguintes da administração de dexametasona, a urina é coletada e
nova dosagem de 17-OHCS é realizada.
Alternativamente, depois de determinação basal de cortisol plasmático, 1
mg de dexametasona é administrado por via oral às 23:00 horas e nova
determinação do cortisol plasmático realizada às 8:00 do dia seguinte.
O cortisol plasmático e a excreção de 17-OHCS estão reduzidos após a
administração de dexametasona nos indivíduos normais, mas permanecem
em níveis basais em pacientes com síndrome de Cushing.

Para se distinguir um tumor adrenal de hiperplasia adrenal, 2 mg de
dexametasona são administrados oralmente de 6/6 horas, durante 48 horas.
A urina das 24 horas seguintes é coletada e a excreção de 17-OCHS analisada.
Em pacientes com hiperplasia adrenal os níveis de 17-OHCS estão diminuídos
e em pacientes com tumor adrenal a excreção permanece nos limites basais.

PRECAUÇÕES

• Psicoses
• Diabetes melito
• Úlcera péptica
• Insuficiência cardíaca congestiva
• Tuberculose latente
• Hipertensão

• Sinais clínicos associados com outras doenças, particularmente infecções
bacterianas e micóticas, podem ser mascarados pelos corticosteróides e
os pacientes devem ser cuidadosamente acompanhados para se evitar
acidentes ou percalços graves, quando doses altas são usadas.

• Os benefícios obtidos pelo uso dos glicocorticóides variam consi-
deravelmente. Estes benefícios devem ser avaliados e pesados
cuidadosamente em cada paciente frente aos possíveis efeitos adversos
em qualquer parte do organismo.

• Pacientes recebendo corticóide devem ser observados cuidadosamente,
pelo risco de desenvolvimento de hiperglicemia, retenção de sódio, com
edema ou hipertensão, hipopotassemia, úlcera péptica, osteoporose e
infecções ocultas.
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• O uso de protetores de mucosa gástrica para prevenção de úlceras
pépticas é preconizado quando grandes doses de corticóides são usadas.

• A dosagem do corticóide deve ser mantida a mais baixa possível e dose
intermitente (por exemplo, em dias alternados), empregadas quando
resultados terapêuticos satisfatórios possam ser obtidos com este esquema.

• Mesmo os pacientes mantidos com doses relativamente baixas devem re-
querer terapia suplementar em ocasiões de estresse, como procedimentos
cirúrgicos, traumas ou infecções.

• O uso de corticóides deve ser cauteloso em pacientes com doença oftal-
mológica pelo risco de perfuração da córnea em infecções por oculares
herpes vírus simples.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Dexametasona é usada em gestantes com trabalho de parto prematuro na
24ª a 36ª semana de gestação para estimular a maturação pulmonar fetal.
Excretada no leite materno, pode interferir com o crescimento do recém-
nascido e com a produção endógena de corticosteróide.

EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

Quando os glicocorticóides são usados por períodos curtos (menos de uma
semana) é pouco provável ocorrer efeito colateral grave, mesmo com doses
relativamente altas.
Entretanto, alterações do comportamento e reativação de úlcera péptica
são ocasionalmente observados, mesmo em poucos dias de tratamento.
Quando os glicocorticóides são usados como agentes antiinflamatórios ou imu-
nossupressores, todas as suas ações metabólicas tornam-se efeitos colaterais.
A maioria dos pacientes que recebem doses diárias de 100 mg ou mais de
cortisol, ou o equivalente dos esteróides sintéticos, por um período superior
a duas semanas, desenvolvem uma série de alterações designadas como
síndrome iatrogênica de Cushing. A rapidez de desenvolvimento desta
síndrome é função da dose administrada. A face é conhecida como lua
cheia, arredondada, edemaciada e pletórica. A gordura tende a se distribuir
das extremidades para o tronco e face. Há um aumento do crescimento de
pelos finos sobre as coxas e tronco e algumas vezes na face. Pode aparecer
ou aumentar acne e insônia e aumento do apetite passam a ocorrer.
No tratamento de doenças graves ou deformantes, estas alterações podem
não requerer suspensão da terapêutica. No entanto, as alterações
metabólicas que se sucedem ou acompanham estes sintomas, podem ser
bastante graves quando se tornarem evidentes. O contínuo catabolismo
das proteínas e desvio da produção de aminoácidos em glicose aumenta as
necessidades de insulina e, em algum tempo, resulta em ganho de peso.
Outras alterações passam a ocorrer, como a deposição de gordura, perda
de massa muscular, adelgaçamento da pele, com surgimento de estrias,
hiperglicemia e, eventualmente, o desenvolvimento de osteoporose,
diabetes e necrose asséptica do fêmur e úmero, fratura patológica de
ossos longos ou vértebras, ruptura de tendões. Quando ocorre diabetes,
deve ser tratada com insulina e dieta. Estes pacientes são freqüentemente
resistentes à insulina, mas raramente desenvolvem cetoacidose.
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Em geral os pacientes tratados com corticosteróides devem ser mantidos
com dieta rica em proteína e suplementação de potássio pode ser requerida

Mais freqüentes                     Menos freqüentes                     Raros, ou muito raros

SNC: insônia, nervosismo, confusão, delírio, depressão, excitação, tontura,
alucinações, sensação de falso bem-estar, distúrbios psiquiátricos, paranóia,
convulsões, aumento da pressão intracraniana com papiledema (pseudotumor
cerebral).
AR: dificuldade respiratória
AC: hipertensão, arritmias, parada cardíaca, arterite, isquemia miocárdica,
ruptura miocárdica após isquemia recente
AD: aumento de apetite, indigestão, hemorragia gastrointestinal,
hipertrofia da língua, úlcera péptica, pancreatite e distensão abdominal.
END: síndrome de Cushing, diabetes melito, osteoporose, irregularidades
menstruais, transtornos da função sexual, estrias, obesidade.
HEMAT: aumento da coagulação, aumento dos leucócitos, redução dos
eosinófilos e linfócitos, policitemia.
DERM: atrofia subcutânea, infecções da pele, dermatite alérgica, reação
alérgica, urticária, hirsutismo, exantema, rubor facial.
Outros: infecção, dificuldade de cura de ferimentos, miopatia, soluços,
proteinúria, cálculos urinários, noctúria, catarata, aumento da pressão
intra-ocular, glaucoma, exoftalmo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3-Antibióticos macrolídeos: aumento dos efeitos dos corticosteróides
e redução significativa do clearance da metilprednisolona, que deve ter
sua dose reduzida.
• 3-Anticoagulantes orais: riscos de aumento da glicose sangüínea.
• 3-Anticoncepcionais orais: a meia-vida e as concentrações dos
corticosteróides podem ser aumentadas e o clearance diminuído.
• 3–Antiinflamatórios não esteroidais: risco aumentado de ulceração
gastrointestinal.
• 3-Barbitúricos, hidantoína: redução dos efeitos farmacológicos dos
corticosteróides.
• 3-Cetoconazol: o clearance dos corticosteróides pode ser diminuído e a
concentração aumentada.
• 3-Ciclosporina: embora a associação com corticosteróides seja benéfica
para pacientes transplantados, a toxicidade da ciclosporina pode estar
aumentada.
• 3-Colestiramina: a concentração plasmática da hidrocortisona pode ser
reduzida.
• 3-Digitálicos: possibilidade de toxicidade pelos digitálicos com ipopotassemia.
• 3-Diuréticos: possibilidade de hipopotassemia.
• 3-Estrogênios: aumento dos efeitos dos corticosteróides pode ocorrer.
• 3-Hipoglicemiantes orais: aumento da glicose sangüínea, podendo requerer
ajuste na dosagem dos antidiabéticos.
• 3-Isoniazida: concentrações séricas da Isoniazida podem ser reduzidas.
• 3-Rifampicina: redução dos efeitos dos corticosteróides.
• 3-Salicilatos: reações adversas de ambas as drogas.

D
EX

A
M

ETA
SO

N
A
 • C

O
RT

IC
O

ST
ER

Ó
ID

E

DEXAMETASONA

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:1787



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico88

SUPERDOSAGEM

A superdosagem de corticosteróides pode provocar, em termos gerais, dois
tipos de reações principais: a insuficiência adrenal aguda e a síndrome de
Cushing. A insuficiência adrenal aguda se manifesta por febre, mialgia,
artralgia, mal-estar, anorexia, náuseas, descamação da pele, hipotensão
ortostática, tontura, desmaio, dispnéia, hipoglicemia. As manifestações
da síndrome de Cushing já foram descritas anteriormente.
A recuperação das funções adrenal e hipofisária pode demorar vários meses.
A suspensão progressiva do corticóide requer controle constante do
paciente e da doença primária, com monitoramento clínico e laboratorial.
 
FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:
Todos os glicocorticóides têm a mesma ação, mas diferem na sua potência
antiinflamatória, e na atividade mineralocorticóide. A dexametasona não
tem atividade mineralocorticóide e tem potência antiinflamatória de 30,
em comparação com 1 da hidrocortisona e 5 da prednisona.
Os glicocorticóides produzem efeitos fisiológicos (influenciando a maioria
das células no corpo), efeitos metabólicos (principalmente sobre o
metabolismo dos carboidratos e proteínas, mas também sobre o metabolismo
das gorduras e sobre o equilíbrio da água e eletrólitos) e importantes
efeitos antiinflamatórios e imunossupressores (agindo sobre os vasos
sangüíneos, células e mediadores inflamatórios).
O mecanismo de ação dos glicocorticóides envolve interações entre os
esteróides e receptores intracelulares, os receptores nucleares. O complexo
esteróide-receptor resultante interage com o DNA, modificando a
transcrição do gene, incluindo a síntese de algumas proteínas e inibindo a
síntese de outras.
Quando usados terapeuticamente, os glicocorticóides têm potentes efeitos
antiinflamatórios e imunossupressores. Inibem tanto as manifestações
precoces, quanto as tardias da inflamação, ou seja, os sinais iniciais de
rubor, dor e edema e também os estágios posteriores de cicatrização e
reação proliferativa que ocorrem na inflamação crônica.
Os glicocorticóides afetam todos os tipos de reação inflamatória, tanto as
causadas por patógenos invasores, como por estímulos químicos e físicos
ou por resposta imune inapropriada, como ocorre na hipersensibilidade e
doença auto-imune.

• Farmacocinética:
A dexametasona via oral, como qualquer outro glicocorticóide, é rápida e
completamente absorvida pelo trato gastrointestinal e liga-se à  albumina
em 65 a 90%. Como pequenas moléculas lipofílicas, penetram nas células por
difusão simples. Atinge o efeito máximo após administração oral em 1 a 2
horas e sua ação dura 1,25 a 1,5 dias. A meia-vida plasmática da
hidrocortisona é de 90 minutos e da dexametasona de 150 a 270 minutos. A
meia-vida biológica (tecidual) é de 24 a 72 horas. Seu metabolismo ocorre
nas células hepáticas e em outras células, com excreção pela urina. Quase
todos os metabólitos são excretados em 72 horas.
A dexametasona é considerada um corticóide de ação lenta, em comparação
com os de ação rápida como cortisona e hidrocortisona, intermediária
como prednisona, triancinolona.
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C
O

R
T

IC
O

ST
ER

Ó
ID

E 
• 

D
EX

A
M

ET
A

SO
N

A

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:1788



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico89

DEXAMETASONA, creme

INDICAÇÕES

Os corticosteróides tópicos, incluindo a dexametasona, são usados em

um grande número de doenças dermatológicas, como:

• Eficácia comprovada: alívio das

manifestações inflamatórias

e pruriginosas de dermato-

ses corticosteróide-respon-

sivas, como dermatite de contato,

dermatite atópica, eczema numu-

lar, eczema de estase, eczema

asteatótico, líquen plano, líquen

simples crônico, reações às

picadas de insetos e artrópodes,

queimaduras localizadas de

primeiro e segundo graus e

queimaduras solares.

• Tratamento auxiliar ou alter-

nativo: psoríase, dermatite se-

borréica, exantema de fralda

grave, desidroses, prurigo no-

dular, lúpus eritematoso discóide

crônico, alopecia areata, infiltra-

ção linfocítica da pele, micose

fungóide e pênfigo familiar

benigno de Hailey-Hailey.

• Possivelmente eficazes nas

seguintes condições: pênfigo

bolhoso, mastocitose cutânea,

líquen escleroso e atrófico, vitiligo.

• Os corticosteróides tópicos

melhoram os sintomas inflama-

tórios associados com infecções

por dermatófitos e leveduras e

podem ser usados concomitan-

temente com agentes antifúngi-

cos em tratamentos iniciais. O

uso de corticosteróides tópicos,

em associação com antibióti-

cos, em dermatoses infeccio-

sas secundárias, permanece

controverso.

Preparações de dexametasona melhoram temporariamente o prurido
associado com irritações menores da pele, inflamações e exantemas devidos
a eczema, picadas de insetos, reações provocadas por plantas, sabões,
detergentes, cosméticos, jóias, dermatite seborréica, psoríase e prurido
externo genital e anal.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Hipersensibilidade a qualquer dos componentes

• Monoterapia em infecções bacterianas primárias da pele, como impetigo,
celulite, queilite angular, erisipela, acne
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Nome Genérico: acetato de dexametasona (anidra)
Classe Química: glicocorticóide sintético
Classe Terapêutica: hormônio corticosteróide
Forma Farmacêutica e Apresentação: Dexametasona 0,1%, em bisnaga
com 10 g de creme
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POSOLOGIA

• Aplicar uma camada fina nas áreas afetadas, 2 a 4 vezes ao dia,
massageando gentilmente.

• Aplicações em oclusão podem ser feitas para dermatoses graves ou
resistentes.

PRECAUÇÕES

• As preparações tópicas não devem ser usadas em crianças menores de 2
anos, sem supervisão médica.

• Avaliação periódica dos pacientes em uso prolongado, para verificação de
supressão do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal, utilizando-se testes para
dosagem de cortisol pela manhã, cortisol livre urinário e estimulação de ACTH.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Os corticosteróides são teratogênicos em animais de laboratório. Estudos
não são conclusivos em seres humanos. Quando indispensáveis, não devem
ser usados por tempo prolongado, ou em áreas extensas durante a gravidez.
Excreção no leite materno pouco provável com o uso tópico.

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O USO DE CORTICOSTERÓIDES TÓPICOS

— Os corticosteróides tópicos têm um efeito de depósito: com o uso contínuo,
uma ou duas aplicações por dia podem ser tão eficazes quanto 3 ou mais
aplicações. Muitos especialistas recomendam a aplicação em 2 vezes ao dia
até que se consiga uma resposta clínica e então manter apenas uma freqüência
de aplicações necessárias para controle da condição a ser tratada.

— Tratamentos de curto prazo, ou intermitentes, usando-se um agente de
alta potência (por exemplo, aplicações em dias alternados, 3 a 4 dias
consecutivos por semana, ou 1 vez por semana) podem ser mais eficazes  e
causar menos efeitos adversos do que os regimes contínuos com uso de
produtos de menor potência.

— Os tratamentos não devem ser suspensos abruptamente. Depois de um
longo tempo de uso, ou do emprego de um agente de alta potência, recomenda-
se, para prevenir um efeito rebote, a mudança para um agente menos potente,
ou alternar o uso tópico do corticosteróide e produtos emolientes.

— Agentes de baixa potência devem ser usados em crianças, em grandes
áreas, em locais especialmente sujeitos a efeitos adversos dos corticóides,
como a face, escroto, axila, locais de flexão e dobras da pele.

— Agentes de alta potência devem ser reservados para áreas e condições
resistentes ao tratamento com agentes de potência menor; os agentes de
alta potência devem ser alternados com outros de menor potência.

— Tratamentos com corticosteróides tópicos de potência muito alta não devem
exceder 2 semanas consecutivas e a dose total não deve exceder 50 g por
semana, pelo risco de supressão do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA).

— Acompanhamento clínico e testes laboratoriais apropriados devem ser
realizados quando se usam corticosteróides tópicos por longos períodos ou
em grandes áreas do corpo.
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— Aplicações oclusivas aumentam a penetração do corticosteróide na pele
em, aproximadamente, 10 vezes. Os curativos oclusivos podem ser
benéficos em casos resistentes, mas também podem provocar retenção de
suor e aumento de infecções por fungos e bactérias. Além disso, a absorção
aumentada do corticosteróide pode provocar efeitos colaterais sistêmicos.

— Os curativos oclusivos não devem ser feitos com agentes de alta potência,
ou durar mais de 12 horas por dia.

— A quantidade de corticosteróide absorvida através da pele depende de
propriedades intrínsecas da droga, do veículo utilizado, da duração da
aplicação, do tamanho da área aplicada e das condições locais da pele.

— De um modo geral, a absorção é aumentada por aumento da temperatura
da pele, hidratação, aplicação em tecido inflamado, em áreas de atrito (pál-
pebras, virilha, axila) e  em áreas onde o estrato córneo é fino (face, escroto).
As regiões palmar, plantar e superfícies com crosta são menos permeáveis.

— Crianças têm uma superfície corporal maior em relação ao peso, razão
que decresce com a idade. Por isso, proporcionalmente, maior medicação
aplicada será absorvida sistemicamente nesse grupo, com maior risco de
efeitos sistêmicos.

— Após a absorção tópica, os corticosteróides entram na circulação sis-
têmica e são metabolizados e excretados através das mesmas vias descritas
para os corticosteróides administrados por via oral ou injetável.

Cremes devem ser usados em lesões úmidas, ou em áreas intertriginosas,
ou de atrito, onde os efeitos oclusivos das pomadas podem causar maceração
e foliculite. Os cremes são preferidos pelos pacientes por razões estéticas,
embora possam provocar mais ressecamento do que as pomadas.

Gel, aerossol, loção e solução são úteis em áreas pilificadas. Pomadas são
mais oclusivas, isto é, encobrem mais as lesões e são preferíveis para
lesões escamosas secas.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                  Menos freqüentes              Raros ou muito raros

• dermatite devida ao uso tópico, foliculite, furunculose, hiperestesia,
prurido, púrpura, pioderma, atrofia da pele, infecção da pele,
teleangiectasia, exantema, erupções acneiformes, hipertricose,
hipopigmentação, ressecamento ou irritação da pele, vermelhidão, estrias

• Efeitos locais:
Os corticosteróides tópicos podem causar efeitos dermatológicos adversos,
especialmente nas dobras da pele e área da face. Estes efeitos são mais
graves com os corticosteróides fluoretados e com uso de curativos oclusivos.
Atrofia da epiderme, do tecido subcutâneo e do colágeno e fragilidade dos
vasos cutâneos são geralmente as alterações locais. Melhoram com a
suspensão da droga, mas podem persistir por períodos prolongados.

• Efeitos sistêmicos:
Em geral, as aplicações tópicas de corticosteróides na pele não provocam
absorção sistêmica de importância. Entretanto, efeitos adversos sistêmicos
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podem ocorrer quando as drogas são usadas em grandes áreas do corpo,
por períodos de tempo prolongado, com curativos oclusivos, em recém-
nascidos ou crianças pequenas, ou quando agentes potentes são usados.
Supressão reversível do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal, manifestações
da síndrome de Cushing, hipoglicemia e glicosúria podem ocorrer em alguns
pacientes recebendo corticosteróides tópicos. A recuperação da função
do eixo HPA geralmente ocorre logo e completamente após a suspensão do
tratamento.
Em alguns pacientes, sinais e sintomas da supressão de esteróide tópico
pode ocorrer, necessitando suplementação sistêmica de corticosteróide.

A aplicação prolongada em volta dos olhos pode provocar catarata ou glaucoma.

SUPERDOSAGEM

A absorção da aplicação tópica pode provocar efeitos adversos sistêmicos.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Os corticosteróides tópicos são derivados adrenocorticosteróides,
incorporados em um veículo apropriado para aplicação na pele ou membranas
mucosas externas. Modificações da estrutura essencial de 4 anéis são
feitas para aumentar a solubilidade em lípides e a potência e para reduzir
os efeitos mineralocorticóides.

• Mecanismo de ação:
O efeito terapêutico primário dos corticosteróides tópicos é devido à sua
atividade antiinflamatória, que é não-específica, isto é, age contra muitas
causas de inflamação, incluindo mecânicas, químicas, microbiológicas e
imunológicas.
Os corticosteróides aplicados topicamente difundem-se através da
membrana celular para interagir com receptores citoplásmicos localizados
tanto em células da derme como da intraderme. Os efeitos intracelulares
são os mesmos da administração sistêmica.
No nível celular os corticosteróides reduzem a formação, liberação e a
atividade dos mediadores endógenos da inflamação, como as prostaglandinas,
cininas, histamina, enzimas lipossômicas e sistema complemento.
Quando os corticosteróides são aplicados na pele inflamada, inibem a
migração dos macrófagos e leucócitos para a área, revertendo a dilatação
vascular e a permeabilidade, com redução do edema, eritema e prurido.
Suprimindo a síntese de DNA, os corticosteróides aplicados topicamente
têm efeito antimitótico nas células da epiderme. Esta propriedade é útil em
doenças proliferativas, como a psoríase.

• Farmacocinética:
A quantidade de corticosteróide absorvida através da pele depende de
propriedades intrínsecas da droga, do veículo utilizado, da duração da
aplicação, do tamanho da área aplicada e das condições locais da pele.
A dexametasona, quando administrada por via sistêmica, tem duração de
ação maior que a hidrocortisona, com meia-vida de 36 a 54 horas.
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DIAZEPAM

INDICAÇÕES

• Ansiedade
• Insônia
• Sintomas da abstinência agu-

da de álcool

• Espasmo muscular
• Outras indicações: tensão,
cefaléia, transtorno do pânico,
tremores, epilepsia mioclônica

Diazepam é usado no pré-operatório, anestesia leve e amnésia anterógrada;
é usado no controle da agitação associada com supressão aguda de álcool
(abstinência); como terapêutica auxiliar no alívio de condições musculo-
esqueléticas agudas e dolorosas; no controle da espasticidade muscular
como espasticidade causada por distúrbios do neurônio motor superior
(como paralisia cerebral, paraplegia) atetose; controle de distúrbios da
ansiedade ou alívio de sintomas da ansiedade em curta duração.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Psicoses
• Depressão respiratória
• Glaucoma

POSOLOGIA

• Oral:
— Adulto: 2 a 10 mg, 2 a 4 vezes ao dia, como dose inicial. A dose deve ser
ajustada gradualmente conforme a reposta e a tolerância.
— Idosos e debilitados: 2,5 mg duas vezes ao dia.
— Crianças maiores de 6 meses: 1 a 2,5 mg 3 a 4 vezes ao dia; ou 0,12 a 0,8
mg/kg; ou ainda 3,5 a 24 mg/m2 em 3 ou 4 tomadas ao dia.
Em termos gerais a dosagem de diazepam deve ser individualizada,
procurando-se usar a menor dose eficaz, especialmente em pacientes
geriátricos ou debilitados, ou com doença hepática e baixa albumina sérica,
procurando-se evitar a sedação excessiva. A eliminação do diazepam é
lenta e, portanto, a repetição da dose ou a suspensão de tratamentos
prolongados deve ser cuidadosa, especialmente nos casos de convulsão.

• Administração:
Diazepam é administrado via oral em 3 ou 4 doses diárias. Usualmente,
quando a dosagem é estabilizada, os comprimidos são administrados 1 ou 2
vezes ao dia.
A administração venosa é reservada aos casos especiais, quando há
necessidade de efeito terapêutico rápido.
Diazepam pode ser tomado com leite ou com alimentos, especialmente para
evitar dor de estômago.
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Nome Genérico: diazepam
Classe Química: benzodiazepínicos
Classe Terapêutica: ansiolítico simples, sedativo, hipnótico, anticonvulsivante
Forma Farmacêutica e Apresentação: Diazepam 5 mg e 10 mg, em
envelope com 10 comprimidos
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PRECAUÇÕES

• Idosos, pacientes debilitados, pacientes com doença hepática, doença
renal, hipoalbuminemia,  podem ser mais sensíveis ao diazepam.

• Deve ser usado com precaução também em crianças e em pacientes que
apresentam apnéia do sono.

• Deve ser usado com cuidado em pacientes com asma ou lesão cerebral.

• Com o uso prolongado, poderá ocorrer tolerância ao medicamento,
tornando-o menos eficaz.

• Para insônia, o medicamento deve ser administrado 30 a 60 minutos antes
de deitar.

• Os pacientes devem ser alertados para, em casos de uso prolongado (mais
de 4 meses) ou de doses elevadas, não suspenderem o medicamento de uma
vez, devendo-se reduzir a dosagem progressivamente.

• Não ingerir álcool enquanto estiver sendo usado o medicamento.

• O uso de diazepam pode afetar a coordenação motora e o estado de
alerta, especialmente no início do tratamento. Portanto, deve-se evitar
dirigir veículos a motor e operar máquinas.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: categoria D do FDA (vide pág. 10)

• Excretado no leite
• Letargia e perda de peso em crianças em amamentação
• Aumento do risco de malformações se usado no primeiro trimestre da
gravidez

EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                    Menos freqüentes                     Raros ou muito raros

SNC: ataxia, sonolência, tonteira, transtorno da fala, confusão, depressão,
fadiga, alucinação, insônia, cefaléia, tremores, dificuldade de
concentração, falsa sensação de bem-estar

AC: alterações eletrocardiográficas, hipotensão, hipotensão ortostática,
taquicardia; quando administrado IV pode provocar trombose venosa,
flebite, irritação local, edema

AD: anorexia, constipação, diarréia, boca seca, náusea, vômitos, dor
abdominal aumento AST/ALT

AGU: redução da libido

HEMATO: agranulocitose, leucopenia, trombocitopenia, anemia, discrasia
sangüínea

DERMAT: dermatite, exantema, prurido, reações alérgicas

SENTIDOS: midríase, tinitus, visão turva
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–aminofilina, teofilina: os efeitos sedativos dos benzodiazepínicos
podem ser antagonizados. Ajustar a dosagem do benzodiazepínico, se
necessário.
• 3–antiácidos: hidróxido de alumínio ou magnésio podem reduzir ou
retardar o efeito sedativo de uma dose única de benzodiazepínico.
• 2–cetoconazol, fluconazol, itraconazol, miconazol: aumentam os
níveis séricos dos benzodiazepínicos, prolongando os efeitos e podendo
aumentar a depressão sobre o SNC, com alteração da atividade psicomotora.
Estes efeitos podem perdurar por vários dias após a suspensão do
antifúngico.
• 3–cimetidina, ranitidina: podem aumentar os níveis séricos de alguns
benzodiazepínicos. Algumas ações, especialmente a sedação, podem ser
aumentadas. Reduzir a dose do benzodiazepínico conforme necessário e
alertar o paciente sobre alteração de reflexos e capacidade de julgamento.
• 3–ciprofloxacina: pode aumentar os efeitos do diazepam, podendo
requerer redução da dosagem.
• 2–claritromicina, eritromicina: a ação de certos benzodiazepínicos
pode ser aumentada, aumentando a depressão sobre o SNC e prolongando
os efeitos. Poderá ser necessária a redução da dose do benzodiazepínico.
• 4–clozapina: os efeitos farmacológicos e tóxicos de alguns benzo-
diazepínicos podem ser aumentados. Monitorar os efeitos adversos
excessivos e sinais vitais.
• 3–contraceptivos orais: podem prolongar a meia-vida de alguns
benzodiazepínicos. Reduzir a dose do benzodiazepínico, se necessário.
• 3–digoxina: as concentrações séricas e a toxicidade da digoxina podem
ser aumentadas. Ajustar a dose do cardiotônico.
• 2–etanol: os efeitos do benzodiazepínico sobre o SNC aumentam com a
ingestão aguda de álcool. O uso concomitante deve ser evitado.
• 3-fluoxetina:  pode aumentar os efeitos farmacológicos dos
benzodiazepínicos. Sem recomendação específica.
• 3-fluvoxamina:  reduz o clearance, prolonga a meia-vida e as
concentrações séricas de alguns benzodiazepínicos. Sedação e ataxia podem
ser aumentadas. Reduzir a dosagem ou prolongar o intervalo entre as
doses do benzodiazepínico. O uso de benzodiazepínico não metabolizado
por oxidação, como lorazepam, pode evitar a interação.
• 3–indinavir, ritonavir: podem prolongar os efeitos sedativos e provocar
depressão respiratória.
• 3–isoniazida: pode aumentar as ações de certos benzodiazepínicos. Se
ocorrer efeito excessivo, reduzir a dose do benzodiazepínico.
• 3–levodopa: pode ter seu valor terapêutico atenuado com o uso de
diazepam. Sem necessidade de intervenção clínica.
• 3–lítio: hipotermia já foi relatada na administração concomitante com
diazepam.
• 3-omeprazol: reduz o clearance, prolonga a meia-vida e as concentrações
séricas de alguns benzodiazepínicos. Sedação e ataxia podem ser
aumentadas. Reduzir a dosagem ou prolongar o intervalo entre as doses do
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benzodiazepínico. O uso de benzodiazepínico não metabolizado por
oxidação, como lorazepam, pode evitar a interação.
• 3–probenecida: início mais rápido e efeito mais prolongado do
benzodiazepínico, podendo haver necessidade de redução de sua dosagem.
• 3–propranolol, metoprolol: os betabloqueadores lipofílicos podem
aumentar os efeitos dos benzodiazepínicos. Considerar o uso de outro
betabloquedador como atenolol.
• 3–quinolonas: inibem o metabolismo hepático do diazepam, podendo
aumentar os seus efeitos.
• 3–rifampicina: os efeitos farmacológicos de alguns benzodiazepínicos
podem ser diminuídos. Ao se iniciar ou suspender a rifampicina a resposta
clínica do paciente ao benzodiazepínico deve ser avaliada.

SUPERDOSAGEM

• TOXICIDADE CRÔNICA

Tolerância e dependência física e psíquica podem ocorrer após uso
prolongado. A possibilidade de estes efeitos ocorrerem após uso em curta
duração, especialmente em doses altas, também deve ser considerada. Os
sintomas da dependência de benzodiazepínicos são semelhantes à
dependência de barbitúricos ou alcoolismo crônico, incluindo sonolência,
ataxia, fala embolada e vertigem. A supressão súbita em pacientes
dependentes pode produzir sintomas graves como ansiedade, agitação,
tensão, disforia, anorexia, insônia, sudorese, vômitos, diarréia, visão turva,
irritabilidade, distúrbio da memória, dificuldade de concentração,
parestesia, ataxia, tremores, alucinações, psicose aguda, perda de apetite
e convulsão.

Redução gradual da dosagem é importante em pacientes com história de
convulsão. Ocasionalmente, a reintrodução temporária do benzodiazepínico
em doses adequadas pode ser necessária para suprimir os sintomas de
abstinência.

• INTOXICAÇÃO AGUDA

Pode resultar em sonolência, dificuldade de coordenação, fala embolada,
confusão, coma e diminuição dos reflexos. Hipotensão, convulsão, depressão
respiratória e apnéia também podem ocorrer. Embora já tenha sido relatada
parada cardíaca, a morte por intoxicação por diazepínicos é rara, se não
associado com álcool ou outro depressor do SNC.

O tratamento da intoxicação aguda consiste de terapêutica de suporte
habitual. Flumazenil, um antagonista benzodiazepínico pode ser usado,
mas a droga é auxiliar e não substitui as medidas gerais de suporte.

A possibilidade de que o antagonista possa precipitar sintomas de abstinência
em pacientes dependentes deve ser considerada com cuidado frente aos
benefícios possíveis de seu uso na intoxicação aguda.

Se a ingestão for recente e o paciente estiver consciente, deve-se provocar
vômitos. No paciente comatoso a lavagem gástrica deve ser efetuada, com
cuidados para não ocorrer aspiração brônquica.
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Carvão ativado pode ser usado após lavagem gástrica ou emese forçada.
Controle dos dados vitais e hidratação são medidas de rotina e cuidadosas.
A hipotensão pode ser controlada com norepinefrina ou metaraminol. Embora
sejam usados para combater a depressão do SNC, a cafeína e agentes
analépticos como benzoato de sódio não são recomendados. A hemodiálise
não é de ajuda.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Características Químicas:
Diazepam é um benzodiazepínico, com pKa 3.4. A solução injetável não deve
ser misturada com outras drogas ou fluidos venosos. Embora muitos estudos
mostrem que o diazepam é compatível com solução salina e glicosada, Ringer
ou Ringer lactato e muitas drogas, a compatibilidade depende de vários
fatores, como concentração das drogas e pH resultante e temperatura.

• Mecanismo de ação:
O local exato e o modo de ação dos benzodiazepínicos não estão totalmente
elucidados, mas o efeito da droga parece estar mediado pela inibição do
neurotransmissor GABA. A droga parece agir nos níveis límbico, talâmico,
produzindo efeitos ansiolíticos, sedativos, hipnóticos e de relaxante
muscular e anticonvulsivante. Os benzodiazepínicos podem produzir todos
os níveis de depressão do sistema nervoso central, de sedação moderada,
hipnose e coma.

• Farmacocinética:
Rapidamente absorvido via oral, com início entre 15 a 45 minutos.
Concentração máxima em 30 a 90 minutos e duração de ação de 2 a 3 horas.
É metabolizado no fígado e excretado pelos rins. Atravessa a barreira
hematoencefálica. Meia-vida de 20 a 50 horas. Hemodiálise pouco eficaz na
remoção da droga.
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DICLOFENACO DE POTÁSSIO

INDICAÇÕES

• Tratamento sintomático de
condições inflamatórias crô-
nicas, como artrite reumatói-
de, osteoartrite e espondilite
anquilosante

• Tratamento a curto prazo de le-
são musculoesquelética aguda

• Dismenorréia primária

• Tratamento de dor de origens
diversas

CONTRA-INDICAÇÕES

Diclofenaco é contra-indicado em pacientes com úlcera péptica, gastrites
ou duodenites. É também contra-indicado em pacientes com porfiria aguda.

Pacientes com hipersensibilidade a qualquer antiinflamatório ou mesmo à
aspirina não devem fazer uso de diclofenaco.

Diclofenaco não é indicado para crianças abaixo de 14 anos, com exceção
de casos de artrite juvenil crônica, embora alternativas de outros
antiinflamatórios devam ser considerados.

POSOLOGIA

A dose inicial para adultos é de 100 a 150 mg por dia, em doses fracionadas
de 2 a 4 tomadas. Nas doenças reumáticas específicas a dose pode ser
aumentada, observando-se os efeitos colaterais.

PRECAUÇÕES

• O uso de diclofenaco ou qualquer outro antiinflamatório nas doenças
osteoarticulares ou musculares pode aliviar inicialmente os sintomas de
dor ou inflamação, mas isto, de um modo geral, não é suficiente como
tratamento adequado da doença, que requer uma série de outros cuidados
e métodos terapêuticos.

• A segurança e eficácia do diclofenaco — independente da formulação
farmacêutica — não foi ainda estabelecida em crianças. Assim sendo, com
exceção de casos de artrite juvenil crônica, o uso de diclofenaco não é
recomendado em crianças de idade inferior a 14 anos.

• Pacientes idosos:

Pacientes idosos, especialmente com comprometimento das funções renais
ou hepática devem receber doses menores e serem observados mais
atentamente quanto ao aparecimento de reações adversas.

D
IC

LO
F
EN

A
C

O
 D

E P
O

T
Á

SSIO
 • A

N
T

IIN
F
LA

M
AT

Ó
R

IO
/A

N
A

LG
ÉSIC

O
/A

N
T

IT
ÉR

M
IC

O

Nome Genérico: diclofenaco de potássio
Classe Química: antiinflamatório não-esteróide
Classe Terapêutica: ansiolítico simples
Forma Farmacêutica e Apresentação: Diclofenaco de potássio 50 mg,
em blister com 10 ou 20 comprimidos revestidos
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GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria B” do FDA (vide pág. 10)

Diclofenaco não deve ser usado durante a gravidez e lactação. Atravessa
a barreira placentária e é excretado no leite materno.

EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                   Menos freqüentes                 Raros ou muito raros

SNC: vertigem, insônia, agitação, depressão, irritabilidade, meningite
asséptica, diplopia, ansiedade, convulsões
AC: hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência cardíaca congestiva
AD: diarréia, náuseas, constipação, alterações das enzimas hepáticas,
úlcera péptica com ou sem sangramento ou perfuração, ou sangramento
sem ulceração, flatulência, vômitos, icterícia, melena, lesões esofágicas,
estomatite aftosa, xerostomia, diarréia com presença de sangue, hepatite,
necrose hepática, cirrose, síndrome hepatorrenal, pancreatite, com ou
sem hepatite concomitante, alteração de apetite
HEMAT: agranulocitose, eosinofilia, trombocitopenia, leucopenia,
granulocitopenia, anemia aplástica, anemia hemolítica, púrpura, decréscimo
da hemoglobina
AGU: síndrome nefrótica, proteinúria, oligúria, nefrite intersticial, necrose
papilar, insuficiência renal aguda
DERM: exantema cutâneo, prurido, reações de hipersensibilidade, alopecia,
urticária, eczema, dermatite, eritema multiforme maior, angioedema,
síndrome de Stevens-Johnson

Outros: asma, epistaxe, edema de laringe, alterações do paladar,
borramento visual, escotoma, hipoacusia, azotemia, mal-estar, edema de
lábios e língua

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 1- Cetorolaco:  é um antiinflamatório não-esteróide que o uso
concomitante com diclofenaco é contra indicado pelo risco de efeitos
adversos.

• 2-Metotrexato: Diclofenaco pode aumentar os níveis séricos desta droga
com maior risco de efeitos tóxicos, inclusive mielotoxicidade.

• 3-Lítio: Antiinflamatórios não-esteróides alteram a excreção renal de
lítio e podem aumentar os efeitos e toxicidade desta droga.

• 3-Probenicida: aumenta os níveis de diclofenaco.

• 3- Inibidores da recaptação de serotonina: aumentam o risco de
discrasias sanguíneas.

• 3-Inibidores de agregação plaquetária: Seu uso concomitante a
diclofenaco aumenta os riscos de sangramento.

• 3-Heparina: Uso concomitante a diclofenaco aumenta os riscos de
sangramento.
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• 3-Anticoagulantes: Uso concomitante a diclofenaco aumenta os riscos
de sangramento.

• 3-Cliclosporina: Aumentam os efeitos adversos de ambas as drogas,
inclusive com alteração da função renal.

• 3-Amilorida: Aumenta os efeitos adversos desta droga, inclusive com
possibilidade de insuficiência renal ou hipercalemia.

• 3- Hipoglicemiantes orais e insulina: O diclofenaco pode alterar a
resposta do paciente diabético a essas drogas, podendo ocorrer hipo ou
hiperglicemia.

SUPERDOSAGEM

O tratamento da superdosagem consiste nas medidas gerais de suporte e
observação das condições respiratórias e circulatórias. Lavagem gástri-
ca e uso de carvão ativado são medidas usadas na ingestão recente de
grandes doses.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Diclofenaco é um derivado do ácido fenilacético, desenvolvido como
fármaco antiinflamatório. Possui atividades analgésicas, antipiréticas
e antiinflamatórias. O diclofenaco faz parte do grupo de antiinflamatórios
não-esteróides que estão entre os agentes terapêuticos mais largamente
utilizados.

• Mecanismo de Ação:

A ação primária do diclofenaco e dos antiinflamatórios não esteróides (AINE) é
a inibição da produção de prostaglandinas e tromboxanes. A ação
antiinflamatória dos AINE está relacionada à inibição de COX-2 e é provável
que os efeitos indesejáveis sejam devidos principalmente à inibição do COX-1.

O mecanismo da ação antipirética é devido, pelo menos em parte, à inibição
da produção de prostaglandina no hipotálamo. Diclofenaco é um analgésico
não opióide.

• Farmacocinética:

Diclofenaco é rapidamente absorvido após administração oral. Os picos de
concentração plasmática são atingidos em 2 a 3 horas. Os alimentos
retardam sua absorção, mas não a quantidade absorvida. Apenas 50% da
dose ingerida fica disponível sistemicamente, devido ao efeito de primeira
passagem significativo. Liga-se às proteínas plasmáticas em 99%. A vida-
média é de 1 a 2 horas. Acumula-se no líquido sinovial. É metabolizado no
fígado e os metabólitos são excretados na urina e na bile.
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DIDANOSINA

INDICAÇÕES

• Tratamento da imunodeficiência causada por infecção pelo HIV

Didanosina oral é usada para tratamento da infecção pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV 1) em adultos e crianças, em combinação
com outros agentes anti-retrovirais.

Os objetivos primários da tera-
pêutica anti-retroviral na infecção
pelo HIV é a supressão máxima e
durável da carga viral (medida pelos
níveis plasmáticos de HIV1 RNA),
restauração e ou preservação da
função imunológica (medida pela
contagem de células CD4 e CD8),
melhora da qualidade de vida e
redução da morbidade e mortalidade
relacionadas com o HIV.

Estes objetivos podem ser al-

cançados pelo uso agressivo de
esquemas multidrogas anti-retro-
virais que reduzem a replicação
viral, limitam a possibilidade de
seleção de cepas resistentes do HIV
e retardam a progressão da doença.

Didanosina não deve ser usada
isoladamente no tratamento da
infecção pelo HIV. A prescrição deste
medicamento deve ser baseada nas
recomendações para terapia Anti-
retroviral do Ministério da Saúde.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Pancreatite.

• Uso com precaução em situações de  retenção de sódio, alcoolismo e
doença hepática.

POSOLOGIA

• Adultos com peso corporal de 60 kg ou mais: 400 mg 1 vez ao dia, ou
200 mg 2 vezes ao dia.
• Adultos com peso corporal abaixo de 60 kg: 250 a 300 mg 1 vez ao dia,
ou 125 mg 2 vezes ao dia.
• Crianças: 90 a 150 mg, 2 vezes ao dia.
• Ajuste da dosagem na insuficiência renal:
— clearance de creatinina entre 30 e 59 ml/min: 200 mg ao dia para
pacientes com 60 kg ou mais; 150 mg ao dia para pacientes abaixo de 60 kg.
As doses podem ser únicas ou divididas em duas vezes ao dia.
— clearance de creatinina entre 10 e 29 ml/min: 150 mg ao dia para
pacientes com peso 60 kg ou mais, e 100 mg ao dia para pacientes com peso
inferior a 60 kg.

Didanosina deve ser administrada pelo menos 30 minutos antes ou 2 horas
depois das refeições, devendo-se evitar associação com líquidos ácidos.

Os comprimidos devem ser mastigados.
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Nome Genérico: didanosina
Classe Química: análogo de nucleosídeo, inibidor da transcriptase reversa
Classe Terapêutica: anti-retroviral
Forma Farmacêutica e Apresentação: Didanosina 25 mg, 50 mg e
100 mg, em frasco com 60 comprimidos mastigáveis
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0+ –

PRECAUÇÕES

• Os pacientes devem ser avisados para relatar os sintomas de possível
acometimento pancreático.

• Pancreatite deve ser suspeitada toda vez que o paciente desenvolver
dor abdominal, náuseas e vômitos, com elevação dos marcadores bioquímicos.

• Didanosina deve ser suspensa em todos os pacientes com sinais clínicos e
laboratoriais sugestivos de pancreatite e o paciente cuidadosamente avaliado.

• Didanosina deve ser usada com extremo cuidado em pacientes com doença
muito avançada, insuficiência renal, ingestão importante de álcool, aumento
dos triglicérides e outros riscos de doença hepática.

• Didanosina deve ser suspensa diante de sinais de acidose lática,
hepatomegalia importante ou sinais de hepatotoxicidade (os quais podem
incluir hepatomegalia e esteatosis mesmo na ausência de elevação
significativa de transaminases).

• Exames periódicos de fundo de olho devem ser realizados nos pacientes
com uso prolongado de didanosina pelo risco de alterações da retina ou
neurite óptica.

• Os sinais de neuropatia periférica devem ser monitorados, com alteração
da dosagem se necessário.

ADVERTÊNCIA

A ocorrência de rápida fraqueza neuromuscular ascendente, simulando a
síndrome de Guillain Barré (incluindo insuficiência respiratória), no
estabelecimento de acidose lática ou hiperlactatemia sintomática tem sido
relatada. Assim, os sinais e sintomas clínicos iniciais associados com
hiperlactatemia devem receber cuidadosa atenção, pelo risco de vida
provocado pela acidose lática. Se ocorrer fraqueza motora em paciente
recebendo didanosina, o medicamento deve ser suspenso.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria B” do FDA (vide pág. 10)

Ainda não há estudos controlados adequados sobre uso de didanosina em
mulheres grávidas e a droga deve ser usada durante a gravidez apenas
quando claramente necessária.
A amamentação não é recomendada em pacientes portadoras de HIV.
Consultar as Recomendações para profilaxia da transmissão vertical do
HIV e terapia anti-retroviral em gestantes, do Ministério da Saúde – CN–
DST/AIDS 2004.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                  Menos freqüentes              Raros ou muito raros

SNC: neuropatia periférica, ansiedade, cefaléia, insônia, irritabilidade,
nervosismo, convulsão
AR: broncoespasmo, tosse, dispnéia
AC: insuficiência cardíaca, arritmias, hipertensão
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AD: Diarréia, náusea, vômitos, dor abdominal, anorexia, dispepsia, boca
seca, pancreatite, flatulência, estomatite, alterações do paladar,
constipação, diabetes, hipoglicemia
HEMAT: anemia, leucopenia e trombocitopenia, hiperuricemia
DERM: exantema, prurido, alopecia, equimoses
Outros: alterações da retina, neurite ótica, diplopia, atrofia ótica, cegueira,
mialgia (com ou sem aumento de CPK), rabdomiólise, artralgia, miopatia,
calafrios, febre, aumento das parótidas, sialoadenite

Os efeitos tóxicos mais importantes da didanosina são a pancreatite,
potencialmente fatal, a acidose lática, hepatomegalia grave com esteatose
e neuropatia periférica.
A droga é bem tolerada, na dose oral diária de 10 mg/kg, ou menos, durante
6 a 38 meses e até mais tempo. Como muitos pacientes com infecção pelo
HIV têm doenças graves concomitantes, com sintomatologia múltipla, e
como muitos dos efeitos adversos relatados com a didanosina também podem
ocorrer em pacientes que não estão em uso do medicamento, a relação
causal dos efeitos adversos da didanosina não é bem clara.
A didanosina, ao contrário da zidovudina, não parece estar associada com
mielossupressão significativa.

A freqüência da pancreatite é relacionada à dose e pode ocorrer em até 7%
dos pacientes adultos e 13% dos pacientes pediátricos.
A associação com outros anti-retrovirais pode provocar aumento da amilase
sérica em até 30% dos pacientes.
A pancreatite começa, na maioria dos casos, com sintomas de dor abdominal
vaga, náuseas e vômitos. A pancreatite geralmente se resolve em 1 a 3
semanas após suspensão do medicamento e as manifestações podem não
reaparecer com reinício do tratamento em doses baixas.

A acidose lática e hepatomegalia com esteatose, que podem ser graves e
levar ao óbito, ocorrem em alguns pacientes, especialmente mulheres, sendo
a obesidade e duração do tratamento fatores de risco.
Aumento das transaminases AST (SGOT), ALT (SGPT), fosfatase alcalina,
gamaglutamiltransferase e bilirrubina geralmente ocorrem em até 9% dos
pacientes e em até 68% dos pacientes com associação dos anti-retrovirais.
A neuropatia periférica, com manifestações de anestesia, formigamento,
dor nas mãos ou pés, ocorre mais freqüentemente em pacientes com doença
avançada, pacientes com história de neuropatia, ou em uso de outras
drogas neurotóxicas, incluindo estavudina.

Pode ocorrer em 17 a 20% dos pacientes com monoterapia e em 21 a 26% dos
pacientes com didanosina associada com estavudina, ou nelfinavir, ou
indinavir. Parece ser dose-dependente e raramente surge antes dos seis
primeiros meses de tratamento. Os sintomas aparecem mais freqüentemente
à noite e podem ser graves, impedindo o sono ou as atividades habituais.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• Alimentos: reduzem a biodisponibilidade da didanosina.
• 3-alopurinol: aumenta a concentração plasmática da didanosina em
pacientes com insuficiência renal.
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• 3-antiácidos: aumentam a absorção da didanosina, com maior risco de
efeitos tóxicos
• 3-cetoconazol, itraconazol: a alcalinização do estômago pela didanosina
reduz a solubilidade e absorção do antifúngico.
• 3-cimetidina, ranitidina: as drogas que aumentam o pH gástrico
teoricamente podem aumentar a absorção da didanosina e aumentar o seu
potencial tóxico.
• 3-cotrimoxazol: riscos aumentados de toxicidade pancreática.
• 3-dapsona: a didanosina pode inibir a dissolução da dapsona no estômago.
• 3-delavirdina: a didanosina diminui sua absorção.
• 3-estavudina: riscos aumentados de toxicidade pancreática.
• 3-ganciclovir: aumenta as concentrações de didanosina.
• 3-indinavir: riscos aumentados de toxicidade pancreática.
• 3-inibidores da protease (amprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir):
a didanosina diminui a absorção dos inibidores de protease, devendo estes
ser administrados com intervalo mínimo de 1 hora. Por outro lado, parece
haver ação sinérgica da didanosina e inibidores da protease contra o HIV1,
mas ainda sem avaliação da conseqüência clínica desse efeito.
• 3-quinolonas: a ligação com os íons alumínio e magnésio da didanosina
tamponada reduz as concentrações das quinolonas.
• 3-pentamidina: riscos aumentados de toxicidade pancreática.
• 3-triazolam: a associação com didanosina pode provocar confusão mental.
• 3-zalcitabina: risco aumentado de neuropatia periférica e pancreatite.
Evitar o uso concomitante.

SUPERDOSAGEM

— A dose letal em seres humanos não é conhecida. Altas doses usadas em
estudos de fase I provocaram pancreatite, neuropatia periférica, diarréia,
hiperuricemia e disfunção hepática.
— Não há antídoto para didanosina.
— Em casos de superdosagem o tratamento é de suporte, com esvaziamento
gástrico, se possível, e cuidados clínicos.
— A droga é removível em parte por hemodiálise, mas não por diálise peritoneal.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Didanosina é um agente anti-retroviral sintético, um inibidor da
transcriptase reversa análogo de nucleosídeo.
Os comprimidos de didanosina são tamponados com carbonato de cálcio e
hidróxido de magnésio para facilitar sua absorção. Devem ser mastigados.

• Mecanismo de ação:
Didanosina é convertida no metabólito ativo. Inibe a replicação dos
retrovírus, interferindo com a polimerase viral. A droga exerce um efeito
virustático.

• Farmacocinética:
A absorção é variável, dependendo da dosagem, do pH gástrico e da presença
de alimentos, com variação individual considerável na concentração
plasmática. Pico de concentração de 0,5 a 1 hora. Vida-média de 1,6 horas.
Metabolismo hepático e eliminação renal.
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DIETILCARBAMAZINA

INDICAÇÕES

• Filaríase linfática - profilaxia
e tratamento

• Loíase

• Larva migrans visceral

• Eosinofilia tropical

Dietilcarbamazina é usada principalmente no tratamento de infecções por
filária. Em algumas espécies, a droga é eficaz tanto nos estágios adulto
como microfilárias, enquanto em outras espécies é ativa apenas contra as
microfilárias e não confere erradicação da infecção.

No tratamento da oncocercose tem sido substituída pelo ivermectina. Nas
infecções por Loa loa existe o risco de encefalite por tratamento com
dietilcarbamazina e, por isso, também se tem preferido o uso de ivermectina.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não há contra-indicações absolutas ao uso de dietilcarbamazina, mas
pacientes com hipertensão arterial e doença renal devem merecer cuidados
especiais durante o tratamento.

POSOLOGIA

— Filaríase linfática: 50 mg/dia, como dose inicial, aumentando-se 0,5 a
1 mg/kg/dia, durante 2 a 3 semanas. A dose deve ser fracionada em 3
tomadas ao dia.

O medicamento deve ser tomado após as refeições.

Um segundo tratamento é aconselhável, geralmente após o tratamento
com macrofilaricida.

— Loíase: 10 mg/kg/dia, durante 2 a 3 semanas. Poderão ser necessárias
duas a três séries de tratamento.

— Eosinofilia tropical: 2 mg/kg, 3 vezes ao dia, durante 7 dias.

Devido à ocorrência freqüente de reações alérgicas, geralmente se
recomenda o uso de corticóide (prednisona, 0,5 a 1 mg/kg/dia) e anti-
histamínicos.

— Oncocercíase: por causa dos efeitos adversos, há sérias limitações no
tratamento da oncocercose. É recomendado o uso da ivermectina
preferencialmente. Nas infecções maciças ou com lesões oculares, a dose é
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Nome Genérico: citrato de dietilcarbamazina
Classe Química: derivado piperazínico
Classe Terapêutica: antiparasitário, anti-helmíntico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Dietilcarbamazina 50 mg, em
envelope com 10 comprimidos
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de 0,5 mg/kg, em 1 tomada, no primeiro dia e 2 vezes no segundo; a seguir,
1 mg/kg 3 vezes ao dia no terceiro dia e 2 a 3 mg/kg em 2 doses fracionadas
durante 14 dias.

A dietilcarbamazina tem sido utilizada na quimioprofilaxia das filarioses em
regiões endêmicas, na dose de 4 a 6 mg/kg 1 vez por semana.

A dosagem de dietilcarbamazina deve ser reduzida em pacientes com alcalose
urinária persistente ou com disfunção renal.

PRECAUÇÕES

• Doença renal (a dosagem deve ser reduzida)

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

A dietilcarbamazina não tem efeitos teratogênicos em animais de
laboratório.

Tem sido usada durante a gravidez, mas não há estudos suficientes sobre
sua segurança.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Os efeitos adversos próprios da dietilcarbamazina são moderados e
transitórios, queixando-se os pacientes de anorexia, náusea, cefaléia,
tonteiras, mal-estar geral. Estas reações, apesar de freqüentes, não são
graves e desaparecem em poucos dias, a despeito do prosseguimento da
terapia.

As reações do tipo alérgico, com sensação de mal-estar, cefaléia, artralgia,
mialgia, exantemas urticariformes ou papulose, prurido, leucocitose e
eosinofilia são geralmente precoces, aparecendo entre as 6 horas seguintes
à primeira dose. O efeito máximo ocorre no 1o. e 2° dias, desaparecendo
completamente em 4 a 6 dias.

A resposta alérgica, causada pela morte das microfilárias, manifesta-se por
edema, conjuntivite, prurido intenso, dermatite e febre.

A destruição dos parasitos no início do tratamento pode provocar reações
de hipersensibilidade, às vezes graves em pacientes com infecção maciça
por O. volvulus, verificando-se, habitualmente, uma reação típica que
surge dentro de poucas horas após a primeira dose oral (reação de
Mazzotti), consistindo de prurido intenso, exantema, aumento dos
linfonodos, febre, taquicardia, artralgia e cefaléia. Estes sintomas
persistem por 3 a 7 dias e desaparecem a seguir. A partir daí, o indivíduo
pode tolerar doses muito elevadas.

Podem ocorrer complicações oculares, incluindo limbite, ceratite, uveíte e
atrofia do epitélio retiniano pigmentar.

Em pacientes com filariose por W. bancrofti podem aparecer nódulos ao
longo dos linfáticos, com linfadenite. Estes efeitos também desaparecem
em poucos dias.

Nos pacientes com infecção maciça por Loa loa podem ocorrer reações de
encefalopatia.
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Quase todos os pacientes que recebem tratamento com dietilcarbamazina
apresentam leucocitose e eosinofilia a partir do 2° ou 5° dia, com pico
máximo no 4° ou 5° dia e desaparecendo gradualmente em poucas semanas.
Também pode ocorrer proteinúria reversível e a eosinofilia preexistente
pode ser intensificada.

Devem ser utilizadas baixas doses no início do tratamento, sobretudo na
oncocercose e infecção causada por Loa loa, para minimizar as reações
devidas à destruição dos parasitos.

O tratamento prévio com corticosteróides pode ser instituído nestes casos.

Mais freqüentes                         Menos freqüentes

SNC: mal-estar, cefaléia, sonolência, tontura, encefalite
AD: náuseas, vômitos
HEMAT: eosinofilia, leucocitose
Outros: proteinúria, reações alérgicas e de hipersensibilidade, urticária,
linfangite, linfadenopatia

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Os alcalinizantes urinários podem reduzir a perda de dietilcarbamazina na
urina, enquanto os acidificantes aumentam a perda, diminuindo os seus
efeitos terapêuticos.

SUPERDOSAGEM

Não relatada.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

A dietilcarbamazina é um derivado piperazínico sintético, eficaz nas
infecções causadas por Wuchereria bancrofti, W. (Brugia) malayi, Loa loa,
Onchocerca volvus e Dipetalonema (Acanthocheilonema) perstans, bem
como na Larva migrans visceral e cutânea e contra o Ascaris lumbricoides.

Provoca rápido desaparecimento das microfilárias de Wulchereria bancrofti,
Wulchereria malayi e Loa loa do sangue humano e das microfilárias de
Onchocerca volvulus da pele.

Não afeta as microfilárias nos nódulos que contêm as fêmeas adultas de
Onchocerca, nem as microfilárias de W. bancrofti numa hidrocele.

Existem provas presuntivas de que a droga mata as formas adultas de W.
bancrofti, mas exerce pouca ação contra Onchocerca volvulus adulto.

As microfilárias de todas as espécies são mortas rapidamente com a
dietilcarbamazina, mas os vermes adultos morrem mais lentamente,
geralmente requerendo várias séries de tratamento. A droga é altamente
efetiva contra os parasitos adultos de Loa loa.

• Mecanismo de Ação:
As microfilárias movem-se periodicamente para diferentes partes do
organismo do hospedeiro. Nos pacientes tratados com dietilcarbamazina
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as microfilárias ficam presas no fígado e são destruídas pelos fagócitos. A
dietilcarbamazina imobiliza as microfilárias, deslocando-as dos tecidos.
Tem sido demonstrado que a dietilcarbamazina potencializa a ação da
acetilcolina no músculo do parasita, podendo concorrer para as alterações
na superfície das microfilárias e aumentando a vulnerabilidade ao processo
de defesa do hospedeiro.

O modo de ação contra os parasitos adultos é desconhecido.

• Farmacocinética:
A dietilcarbamazina é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal; é
também absorvida pela pele. Os níveis séricos de 2 µg\ml de dietilcarbamazina
são atingidos em 2 a 6 horas depois de uma dose oral de 3 mg\kg. A meia-vida
plasmática é de 2 a 3 horas na presença de urina ácida e de aproximadamente
10 horas se a urina é alcalina. É rapidamente distribuída em todos os tecidos,
exceto o tecido gorduroso. Parte da droga é metabolizada a N-oxido, que
possui atividade antifilarial. A droga é completamente eliminada do organismo
em 48 horas. Aproximadamente 29% da droga ingerida são excretados na
urina durante as primeiras 24 horas após a administração da droga. A
excreção urinária é pH-dependente, com 60% da droga excretada dentro de
48 horas a um pH 5 e menos de 10% a um pH 8.

DIETILCARBAMAZINA
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DIGOXINA

INDICAÇÕES

• Insuficiência cardíaca con-
gestiva (pacientes em uso de
diuréticos ou de diuréticos
associados a inibidores da
enzima de conversão da an-
giotensina)

• Fibrilação atrial

• Flutter atrial

• Taquicardia atrial paroxística

CONTRA-INDICAÇÕES

• Taquicardia ventricular

• Fibrilação ventricular

• Hipersensibilidade conhecida à droga

POSOLOGIA

A digoxina tem uma margem de segurança estreita, portanto é importante
o cuidado na determinação da dose e na monitorização da toxicidade. As
doses usuais abaixo apresentadas são médias e requerem ajustes de acordo
com as necessidades terapêuticas individuais, estado geral do paciente,
quadro cardiovascular, função renal e os níveis plasmáticos da digoxina. A
dosagem da droga deve ser calculada com base no peso ideal do indivíduo.

• Adultos:
Dose de ataque: ½ da dose total inicialmente, depois ¼ da dose total a
cada 8 ou 12 horas.
— via oral: 0,75–1,5 mg
Manutenção:
— via oral: 0,125–0,5 mg por dia

• Crianças acima de 10 anos
Dose de ataque (administrada como nos adultos):
— via oral: 10–15 µg/kg
Manutenção:
— via oral: 2,5–5 µg/kg por dia

• Crianças de 5-10 anos
Dose de ataque (administrada como nos adultos):
— via oral: 20–35 µg/kg
Manutenção:
— via oral: 5–10 µg/kg por dia, divididos a cada 12 horas
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Nome Genérico: digoxina
Classe Química: glicosídeo digitálico
Classe Terapêutica: glicosídeo cardíaco
Forma Farmacêutica e Apresentação: Digoxina 0,25 mg, em blister com
10 ou 20 comprimidos
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• Crianças de 2-5 anos
Dose de ataque (administrada como nos adultos):
— via oral: 30–40 µg/kg
Manutenção:
— via oral: 7,5–10 µg/kg por dia, divididos a cada 12 horas. Para digitalização
e dose de manutenção de crianças abaixo de 2 anos solução oral ou injetável
são mais adequadas. Para o esquema lento de digitalização, em que se
utiliza a própria dose de manutenção, são necessárias 5 meias-vidas do
medicamento para se atingir a estabilização dos níveis sangüíneos da droga.
Dependendo do paciente e da função renal, isto pode levar de 1–3 semanas.

PRECAUÇÕES

• Hipopotassemia

• Hipomagnesemia

• Hipercalcemia

• Hipotireoidismo

• Doença pulmonar grave

• Síndrome do nó sinusal doente

• Insuficiência hepática

• Infarto agudo do miocárdio

• Bloqueio atrioventricular (BAV)

• Idosos

• Síndrome de Wolf-Parkinson-White

• Insuficiência renal

• Insuficiência cardíaca com função sistólica esquerda preservada

• É recomendável realizar monitoramento eletrocardiográfico periódico
para avaliar a freqüência e o ritmo cardíaco. Também devem ser monitoradas
periodicamente as taxas de potássio, magnésio, cálcio e creatinina.

• Pode-se usar a dosagem do nível plasmático de digoxina para avaliação mais
precisa (VN: 0,5–2 ng/mL — amostra tirada 8–12 horas após última dose).

• Pediatria:
Recém-nascidos apresentam grande variação na tolerabilidade à digoxina,
devendo ser monitorados cuidadosamente. Recém-natos prematuros são
particularmente sensíveis aos efeitos da digoxina, e a dose deve ser reduzida
e ajustada de acordo com o grau de maturidade. Neste grupo etário é mais
adequado o uso de solução oral ou injetável.

• Geriatria:
Como a digoxina é largamente excretada pelos rins, há maior risco de
efeitos adversos em pacientes com função renal comprometida, o que tem
maior probabilidade de ocorrer na população idosa.
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0+ –

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Atravessa a barreira placentária e passa prontamente ao feto, mas não há
relato de danos ao recém-nascido. Somente deve ser utilizada durante a
gestação quando criteriosamente indicada.
É excretada no leite materno, mas é considerada compatível com a
amamentação.

EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                      Menos freqüentes                  Raros ou muito raros

SNC: apatia, sonolência, alucinações, delírio, cefaléia, astenia, distúrbios
mentais, agitação, convulsões
AC: fibrilação atrial, bloqueio atrioventricular, bradicardia, extrassístoles
ventriculares, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular
AD: anorexia, desconforto abdominal, diarréia, náusea, vômitos, necrose
hemorrágica dos intestinos
HEMAT: eosinofilia, trombocitopenia
DERM: exantema, dermatite alérgica
Outros: distúrbios visuais (visão turva, visão amarelada ou esverdeada,
efeito de halo), ginecomastia

ATENÇÃO: em casos de náuseas, vômitos e arritmias, deve-se
afastar a possibilidade de intoxicação digitálica. Os efeitos
adversos listados, quando presentes, são geralmente sinais de
toxicidade digitálica.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 2-carvão: reduz os níveis da digoxina
• 3-alprazolam: aumenta os níveis de digoxina
• 3-amiodarona/quinidina/propafenona: aumentam os níveis de digoxina
• 3-anfotericina B: aumenta o potencial de toxicidade da digoxina devido
à hipopotassemia secundária
• 3-antifúngicos (grupo azole): aumentam os níveis de digoxina
• 3-antiinflamatórios não esteróides (AINE): aumentam os níveis de digoxina
• 3-βββββ-bloqueadores: potenciam a bradicardia
• 3-cálcio (EV): favorece toxicidade digitálica
• 3-carvedilol/espironolactona: aumentam os níveis de digoxina
• 3-ciclofosfamida: diminui absorção da digoxina (não afeta a digitoxina)
• 3-ciclosporina/tacrolimus: aumentam os níveis de digoxina
• 3-colestiramina/caolin-pectina: reduzem os níveis de digoxina
• 3-diltiazem/verapamil/bepridil/nitrendipina: aumentam os níveis de
digoxina
• 3-diuréticos: aumentam potencial de toxicidade da digoxina devido à
hipopotassemia secundária
• 3-eritromicina/tetraciclina: aumentam os níveis de digoxina (devido à
alteração da flora intestinal, que pode persistir por meses após o término
do tratamento)
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• 3-hidroxicloroquina/quinino: aumentam os níveis de digoxina
• 3-omeprazol/lansoprazol: aumentam os níveis de digoxina
• 3-rifampicina/neomicina: reduzem os níveis de digoxina
• 3-succinilcolina: aumenta risco de arritmias
• 3-sulfassalazina/penicilamina: reduzem os níveis de digoxina

SUPERDOSAGEM

A maioria dos casos de intoxicação digitálica é resolvida pela simples
suspensão da droga até que os sintomas desapareçam (é importante lembrar
que sua meia-vida é de 30 – 40 horas). Deve-se procurar monitorar e tratar
possíveis fatores desencadeantes como distúrbios hidroeletrolíticos e
interação com outras drogas.

Quando a intoxicação digitálica se manifesta primariamente com arritmia
cardíaca, é necessário instituir-se terapêutica apropriada.

Nos casos de bradicardia ou bloqueio AV sintomáticos, considerar uso de
atropina ou instalação de marca-passo provisório (também existe disponível
medicamento à base de anticorpos antidigoxina que pode ser usado, em
particular nas intoxicações massivas). Por outro lado, nos casos
assintomáticos desses distúrbios, provavelmente apenas a suspensão da
droga deve ser suficiente, mantendo-se o paciente sob monitoramento até
desaparecimento das alterações.

Nos casos de arritmias ventriculares, deve-se corrigir possíveis distúrbios
eletrolíticos como hipopotassemia e hipomagnesemia.

Nos casos de intoxicação massiva aguda deve-se utilizar carvão ativado
para diminuir a absorção da digoxina. Caso a ingestão tenha ocorrido há
menos de 30 minutos do atendimento, deve-se provocar emese ou realizar
lavagem gástrica. A intoxicação digitálica aguda massiva provoca o
deslocamento de potássio do espaço intracelular para o extracelular,
provocando hiperpotassemia grave. Nestes casos, pode-se utilizar soluções
de glicose + insulina.
 
FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:
Aumenta o fluxo de cálcio para o espaço intracelular, resultando em aumento
da contratilidade do músculo cardíaco (efeito inotrópico positivo); inibe a
condução sinoatrial e atrioventricular (efeito cronotrópico negativo).

• Farmacocinética:
— início de ação:
    via oral: 30—120 minutos
— pico de ação:
    via oral: 2—6 horas
— meia-vida: 30—40 horas
— excreção renal
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ENALAPRIL

INDICAÇÕES

• Hipertensão arterial.

• Infarto agudo do miocárdio.

• Insuficiência cardíaca congestiva.

• Outros usos: nefropatia, retino-
patia, artrite reumatóide; eritro-
citose; hiperaldosteronismo.

No tratamento da hipertensão o
uso de drogas deve seguir-se à
instituição de medidas não medica-
mentosas, devendo-se prescrevê-las
quando aquelas medidas não foram
suficientes para o controle pressó-
rico. Nestes casos, recomenda-se
considerar os critérios de estra-
tificação de risco e de decisão te-
rapêutica preconizados pela IV
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
Arterial-2002 (Sociedade Brasileira
de Hipertensão, Sociedade Brasileira
de Cardiologia, Sociedade Brasileira
de Nefrologia - Projeto Diretrizes da
Associação Médica Brasileira e
Conselho Federal de Medicina).

Entre as co-morbidades que apon-
tam os inibidores da ECA como
terapêutica inicial na hipertensão
inclui-se a insuficiência cardíaca
congestiva, diabetes melito tipo 1,
diabetes melito com proteinúria,

infarto do miocárdio com disfunção
sistólica e insuficiência renal.

Estudos demonstram que o uso de
IECA (por exemplo, enalapril) ou de
β-bloqueador para controle inten-
sivo da pressão arterial de pacientes
com diabetes melito tipo 2 resul-
tou no retardamento do progresso
das complicações associadas ao
diabetes (mortalidade por diabe-
tes, acidente vascular cerebral, in-
suficiência cardíaca e microan-
giopatia).

Os IECA mostraram-se úteis na
prevenção da insuficiência cardía-
ca e na redução da morbidade e
mortalidade de pacientes com
disfunção sistólica secundária ao
infarto agudo do miocárdio. De-
monstrou-se ainda, que os IECA,
isolados ou associados a outras
drogas (como diuréticos e digi-
tálicos), diminuem a morbidade e
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• Hipertensão arterial

Enalapril é utilizado no controle da hipertensão leve, moderada e grave,
tanto como droga isolada quanto em associação com outras classes de
anti-hipertensivos. A eficácia anti-hipertensiva do enalapril é semelhante à
dos demais inibidores da ECA (como o captopril) e à dos β-bloqueadores. Na
abordagem do paciente hipertenso é preciso ter em mente a necessidade
de se individualizar a terapêutica, considerando-se a gravidade dos níveis
pressóricos e também aspectos do estilo de vida, exposição aos fatores de
risco, existência de co-morbidades, tolerabilidade às diversas drogas anti-
hipertensivas e resposta ao tratamento instituído.

Nome Genérico: maleato de enalapril.
Classe Química: inibidor da enzima conversora de angiotensina (não
sulfidrílico).
Classe Terapêutica: anti-hipertensivo.
Forma Farmacêutica e Apresentação: Enalapril 5 mg, envelope com
10 comprimidos.
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mortalidade em pacientes com
insuficiência cardíaca congestiva.

Em pacientes com nefropatia
diabética, apresentando proteinú-
ria acima de 1,0 g/dia e/ou com
insuficiência cardíaca, estudos
demonstraram que os IECA retardam
a progressão da insuficiência renal
e promovem o controle da hiper-
tensão arterial.

• Nefropatia
O enalapril pode ser empregado em

pacientes com nefropatia, incluindo
a nefropatia diabética. Os inibidores
da ECA estabilizam ou melhoram o
fluxo sangüíneo renal e a taxa de
filtração glomerular e diminuem a
proteinúria em pacientes normo-
tensos ou hipertensos portadores de
disfunção renal moderada, doença
renal moderada a grave ou ne-
fropatia diabética.

• Insuficiência cardíaca congestiva
(ICC)

Enalapril geralmente é usado em
conjunto com digitálicos, diuréticos
e b-bloqueadores no tratamento da
ICC sintomática. Exceto em casos
de contra-indicações absolutas ou
intolerância medicamentosa, em
pacientes com ICC leve, moderada
ou grave devido à disfunção sistólica
de VE (fração de ejeção entre 35–
40 %), recomenda-se o uso de IECA
associado a diurético, com ou sem
digitálico e b-bloqueador. Não se
deve retardar o início desta tera-
pêutica, por exemplo, aguardando
que o paciente fique resistente à
ação das outras drogas, para que
se obtenha os melhores resultados
na prevenção secundária de com-
plicações e óbito.

O enalapril também é eficaz
isoladamente em pacientes que não
apresentam sinais de sobrecarga de
volume e com sintomas leves a
moderados (como fadiga e dispnéia
aos esforços).

Pacientes com sinais de retenção
hídrica (sódio) devem receber
diurético associado ao enalapril.

Como o sistema renina-angio-
tensina parece contribuir signifi-
cativamente na preservação da
função de filtração glomerular nos
pacientes com insuficiência cardía-
ca em que a função renal está
comprometida, terapêutica com
IECA pode afetar negativamente a
função renal nestes casos.

• Disfunção ventricular esquerda
pós-IAM

Utiliza-se o enalapril na tentativa
de melhorar a sobrevida após IAM,
em pacientes estáveis clinicamente,
cursando com disfunção ventricular
esquerda (fração de ejeção abaixo
de 40%), para reduzir a incidência
de insuficiência cardíaca franca
com necessidade freqüente de
hospitalizações desses pacientes. A
droga é empregada para prevenir o
desenvolvimento do “remodela-
mento” ventricular após o IAM
(dilatação e disfunção do VE).

Há controvérsias sobre o uso do
enalapril e outros IECA dentro das
primeiras 48 horas pós-IAM, pro-
vavelmente devido a resultados
obtidos com apresentações inje-
táveis nesta fase. Entretanto, há
evidências indicando bons desfe-
chos com o uso, neste período, de
doses baixas por via oral, ajus-
tando-as gradativamente de acordo
com a resposta clínica.

Naqueles pacientes em que se
iniciou o tratamento para pre-
venção da disfunção de VE (antes
de apresentar sinais de início do
quadro), recomenda-se a manu-
tenção do tratamento por 4 a 6
semanas pós-IAM, podendo-se
interrompê-lo caso não se tenha
instalado complicação ou evidência
de disfunção ventricular esquerda
sintomática neste período.
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CONTRA-INDICAÇÕES

• Contra-indicado nos casos de hipersensibilidade conhecida a qualquer
dos inibidores da enzima de conversão da angiotensina.

• Contra-indicado no 2º e 3º trimestres da gravidez.

POSOLOGIA

• Adultos e adolescentes acima de 16 anos

— Hipertensão arterial: 2,5–5,0 mg por dia, ajustada conforme necessário.
   Dosagem diária usual: 10–40 mg em 1 vez ou dividida em 2 vezes ao dia.

— Insuficiência cardíaca congestiva: 2,5–10 mg em 1 vez ou dividida em 12/
12 horas, geralmente associada a diuréticos e digitálicos (dose máxima
diária de 40 mg ou se pressão sistólica abaixo de 100 mm Hg.

— Nefropatia: 5 mg por dia, podendo aumentar se necessário até 20 mg diários.

— Ajustes na insuficiência renal: hipertensos com insuficiência renal
moderada (clearance de creatinina acima de 30 ml/min) podem receber as
doses usuais preconizadas para o enalapril. Nos quadros mais avançados de
insuficiência renal deve-se iniciar o tratamento com 2,5 mg por dia, que
poderá ser aumentada gradualmente até atingir controle pressórico
satisfatório ou o máximo de 40 mg/dia. Pacientes submetidos a hemodiálise
devem receber 2,5 mg após as sessões de diálise e nos demais dias a dose
deve ser ajustada às necessidades do controle pressórico do paciente.

• Pediatria

O enalapril é indicado para tratamento de hipertensão arterial em crianças,
tendo estudos bem controlados publicados sobre seu uso na faixa de 1 mês
a 16 anos de idade, sendo a dose inicial recomendada de 0,08 mg/kg 1 vez
ao dia (máximo de 5 mg/dia).

PRECAUÇÕES

• Insuficiência renal (clearance de creatinina abaixo de 30 ml/min);

• Hipotensão (na insuficiência cardíaca congestiva, em idosos, na depleção
de volume por diuréticos, na diálise e na cirrose hepática);
• Estenose aórtica;
• Hiperpotassemia (no uso de suplementação de potássio, diuréticos
poupadores de potássio, doença renal e diabetes);

• Neutropenia (doenças auto-imunes, vasculites secundárias às doenças
do colágeno, síndromes febris, uso de imunossupressores);
• Proteinúria;
• Estenose da artéria renal;

• Anestesia/cirurgia (hipotensão — corrigível com fluidos);
• Doença do colágeno (há maior incidência de efeitos adversos como
agranulocitopenia).
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GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” (1º trim.) e “D” (2º e 3º trim.) do FDA
(vide pág. 10)

Deve ser suspensa assim que houver diagnóstico de gravidez. Quando
utilizado no 2º e 3º trimestres da gestação pode causar morbidade e
mortalidade fetal e neonatal.
É excretada em pequenas quantidades no leite materno, devendo ser evitada
também durante a amamentação.

EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                   menos freqüentes                    raros/muito raros

SNC: cefaléia, febre, fadiga, calafrios, ansiedade, vertigem, insônia,
parestesias.
AR: tosse, dispnéia, broncoespasmo, asma, sinusite.
AC: hipotensão, hipotensão postural, angina, palpitações, taquicardia,
síncope (especialmente com a 1ª dose).
AD: náusea, diarréia, vômitos, perda do paladar, dor abdominal, melena,
hepatotoxicidade, pancreatite.
AGU: doença renal aguda com aumento da uréia e creatinina e proteinúria,
impotência, diminuição da libido, infecções do trato urinário.
HEMAT: agranulocitose, neutropenia.
DERM: exantema, sudorese, angioedema, rubor.
Outros: artralgia, mialgia, hiperpotassemia, hiponatremia, edema laríngeo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 2-Alopurinol: aumenta os riscos de hipersensibilidade aos IECA, como
síndrome de Stevens-Johnson, erupções cutâneas, febre e artralgias.
• 3-ααααα-bloqueadores (prazosina, doxazosin, terazosin): possível aumento
do efeito hipotensivo: efeito “primeira dose”.
• 3-Aspirina/antiinflamatórios não esteróides (AINE): inibe os efeitos
anti-hipertensivos dos IECA (aspirina: menos provável em doses diárias
abaixo de 236 mg/dl).
• 3-Azatioprina: aumenta o efeito supressivo sobre a medula óssea.
• 3-Ciclosporina: aumenta efeito nefrotóxico.
• 3-Diuréticos de alça: hipotensão em indivíduos com depleção de volume, e
insuficiência renal em indivíduos com depleção de sódio, quando se inicia IECA.
• 3-Ferro: aumenta o risco de reação sistêmica (anafilaxia) com sais de
ferro injetáveis.
• 3-Insulina: aumento da sensibilidade à insulina; possível hipoglicemia.
• 3-Lítio: aumenta o risco de toxicidade grave pelo lítio.
• 3-Potássio/diuréticos poupadores de potássio: risco aumentado de
hiperpotassemia.
• 3-Trimetoprima: risco aumentado de hiperpotassemia, em particular em
indivíduos com predisposição à insuficiência renal.

Interferência em exames laboratoriais:

Os inibidores da ECA podem provocar aumento de até 0,5 mEq/l no potássio sérico.
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SUPERDOSAGEM

• Na intoxicação aguda, a principal medida é corrigir a hipotensão,
utilizando-se soro fisiológico para reexpansão do volume.

• Dose letal em camundongos é de 1.000 mg/kg.

• Enalaprilat, o metabólito ativo, pode ser removido por hemodiálise.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:
Bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona através da inibição da
ação da enzima que converte a angiotensina I em angiotensina II. Com isto
provoca aumento no nível de atividade da renina plasmática e diminuição
das taxas de angiotensina II, aldosterona (levando a ligeiro aumento do
potássio e perda de sódio e fluidos), diminuição da resistência vascular
periférica, da pressão arterial, da pré e pós-carga. Resulta desta ação
efeito anti-hipertensivo, de diminuição da atividade proliferativa e
cardioprotetor.

• Farmacocinética:
— Metabolizado no fígado gerando metabólito ativo (enalaprilat).
— Pico de ação: 30 a 90 minutos (enalaprilat: 3–4 horas).
— Meia-vida: 90 minutos (enalaprilat: 11 horas).
— Absorção não influenciada pelos alimentos.
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ESTAVUDINA (d4T)

Os objetivos primários da tera-
pêutica anti-retroviral na infecção
pelo HIV é a supressão máxima e
durável da carga viral (medida pelos
níveis plasmáticos de HIV1 RNA),
restauração e ou preservação da
função imunológica (medida pela
contagem de células CD4 e CD8),
melhora da qualidade de vida e
redução da morbidade e mortalidade
relacionadas com o HIV.

Estes objetivos podem ser alcan-
çados pelo uso agressivo de esquemas
multidrogas anti-retrovirais que
reduzem a replicação viral, limitam a
possibilidade de seleção de cepas
resistentes do HIV e retardam a
progressão da doença.

Estavudina não deve ser usada
isoladamente no tratamento da

infecção pelo HIV. A prescrição
deste medicamento deve ser ba-
seada nas Recomendações para
terapia anti-retroviral, do Minis-
tério da Saúde.

Estavudina, em associação com
lamivudina ou didanosina é usada
como profilaxia da infecção por HIV
em casos de exposição ocupacional
de pessoal de saúde (contato atra-
vés de via percutânea, mucosa ou
pele com solução de continuidade,
com sangue, tecidos ou outros
fluidos associados com risco de
infecção). Outros esquemas também
têm sido usados. Para maiores
informações consultar o Manual de
condutas em exposição ocupacional
a material biológico: hepatites e
HIV, do Ministério da Saúde.

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade conhecida à estavudina.

POSOLOGIA

• Adultos com peso corporal igual ou maior que 60 kg: 40 mg 2 vezes ao dia
• Adultos com peso corporal abaixo de 60 kg: 30 mg 2 vezes ao dia
• Crianças com peso corporal inferior a 30 kg: 1 mg/kg a cada 12 horas

A dose de estavudina na indicação profilática é a mesma do esquema de
tratamento da infecção. O tratamento profilático deve se iniciar o mais
cedo possível após a exposição e durar 4 semanas.
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Estavudina é usada no tratamento da imunodeficiência humana provocada
por infecção pelo HIV 1, em combinação com outros agentes anti-retrovirais,
em adultos e crianças.

Nome Genérico: estavudina
Classe Química: análogo de nucleosídeo, inibidor da transcriptase reversa
Classe Terapêutica: anti-retroviral
Forma Farmacêutica e Apresentação: Estavudina 20 mg, 30 mg e 40
mg, em frasco com 60 cápsulas

INDICAÇÕES

• Tratamento da imunodeficiência causada por infecção pelo HIV

• Profilaxia pós-exposição da infecção pelo HIV
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• Dosagem na insuficiência renal
A dosagem da estavudina deve ser reduzida em pacientes com clearance de
creatinina diminuído, não havendo necessidade de modificações com valores
acima de 50 ml/min.
Clearance entre 26 e 50 ml/min: 20 mg de 12/12 horas para pacientes
com peso acima de 60 kg; 15 mg de 12/12 horas para pacientes com peso
abaixo de 60 kg.
Clearance entre 10 e 25 ml/min: 20 mg a cada 24 horas para pacientes
com peso acima de 60 kg e 15 mg a cada 24 horas para pacientes com peso
abaixo de 60 kg.

A medicação deve ser administrada após a sessão de hemodiálise e no
mesmo horário nos dias em que não houver hemodiálise.

Pacientes pediátricos com insuficiência renal também devem ter a dosagem
ajustada, sendo que não há estudos adequados de determinação da dose.

Estavudina é removível por hemodiálise, não se sabendo se é removível por
diálise peritoneal.

PRECAUÇÕES

• Uso cauteloso em pacientes com história de neuropatia periférica,
pancreatite e em pacientes com insuficiência renal ou com deficiência de
folato ou vitamina B12.

• Pacientes em uso de estavudina devem ser cuidadosamente monitorados
quanto aos efeitos adversos, como a neuropatia periférica, disfunção
hepática e pancreatite. Pacientes com história de neuropatia têm risco
aumentado para o efeito adverso.

• Se ocorrerem sintomas de neuropatia periférica, a terapêutica com
estavudina deve ser suspensa prontamente, podendo haver remissão dos
sintomas. Entretanto, mesmo com a suspensão do medicamento, as
manifestações podem progredir ou piorar temporariamente, antes de
diminuir. Com a remissão completa dos sintomas, a estavudina pode ser
reiniciada, em adultos, na dosagem de 15 a 20 mg a cada 12 horas. Nos
pacientes pediátricos a dosagem deve ser 50% da inicial.

• Estavudina deve ser suspensa em todos os pacientes com sinais clínicos e
laboratoriais sugestivos de acidose lática ou hepatotoxicidade grave.

• Durante a gestação, o uso de estavudina com didanosina deve ser
cuidadoso, pelo maior risco de acidose lática potencialmente fatal.

• Todos os pacientes em uso de estavudina e didanosina associadas devem
ser monitorados cuidadosamente para os sintomas de pancreatite,
suspendendo-se a medicação em qualquer evidência ou suspeita da doença.
• O reinício da medicação deve ser criterioso, não se associando a didanosina.

• Estavudina pode ser ingerida com ou sem alimento, a qualquer hora,
respeitando o intervalo de 12 horas entre as doses.

• A interrupção do tratamento pode causar resistência do vírus ao medicamento.

• Evitar o uso de bebidas alcoólicas.
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ADVERTÊNCIA

A ocorrência de rápida fraqueza neuromuscular ascendente, simulando a
síndrome de Guillain Barré (incluindo insuficiência respiratória), no
estabelecimento de acidose lática ou hiperlactatemia sintomática tem sido
relatada. Assim, os sinais e sintomas clínicos iniciais associados com
hiperlactatemia devem receber cuidadosa atenção, pelo risco de vida
provocado pela acidose lática. Se ocorrer fraqueza motora em paciente
recebendo estavudina, o medicamento deve ser suspenso.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

— O uso associado com didanosina deve ser cuidadoso na gravidez.
— Excreção provável no leite materno, com riscos de toxicidade para o lactente.
— A amamentação não é recomendada em pacientes portadoras de HIV.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                          Menos freqüentes                          Raros, ou muito raros

SNC: neuropatia periférica, insônia, cefaléia, ansiedade, ataque de pânico.

AD: náusea, vômitos, irritação gástrica, perda de apetite, diarréia,
pancreatite, hepatomegalia grave com esteatose.

HEMAT: anemia, acidose lática.

DERM: reações alérgicas.

Outros: mialgia, artralgia.

Estavudina parece estar associada com menor risco de toxicidade
hematológica que a zidovudina. A neuropatia periférica, principal efeito
adverso limitante da estavudina, foi relatada em 8 a 52% dos pacientes em
uso de estavudina isoladamente ou em conjunto com outros anti-retrovirais.
A neuropatia periférica, que pode ser grave, usualmente se manifesta por
dormência, formigamento e dor nas mãos e pés e ocorre mais
freqüentemente em pacientes com infecção avançada, em pacientes com
história de neuropatia, ou em pacientes recebendo outras drogas
neurotóxicas (como didanosina). A neuropatia periférica pode melhorar se
a estavudina for suspensa logo que os sintomas apareçam, mas os sintomas
podem piorar temporariamente.

Pancreatite grave, podendo ser fatal, pode ocorrer em alguns pacientes
em uso de estavudina associada a didanosina independente da
imunossupressão.

Acidose lática e hepatomegalia com esteatose grave, com ocorrência de
óbito, já foram relatadas, sem fatores de risco conhecidos.

Estavudina deve ser usada com cuidado em pacientes com risco conhecido
de doença hepática.
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3-Didanosina: aumento potencial de risco de neurotoxicidade, mas a
associação tem se mostrado eficaz. A associação das duas drogas não deve
ser usada por gestantes.
• 2-Zalcitabina: risco aumentado de toxicidade. Evitar o uso concomitante.
• 2-Zidovudina: redução da atividade anti-retroviral. Evitar o uso
concomitante.
• 2-Medicamentos associados com risco de neuropatia periférica,
como etambutol, etionamida, fenitoína, hidralazina, glutetimida, isoniazida
devem ser evitados ou usados com precaução.

SUPERDOSAGEM

Tratamento de suporte clínico habitual nos casos de superdosagem acidental.
Monitorar atentamente os sintomas de toxicidade.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Estavudina é um agente anti-retroviral sintético, um inibidor da
transcriptase reversa análogo de nucleosídeo. É um análogo da timidina
que requer trifosforilação intracelular para se tornar ativa, agindo como
inibidor competitivo da transcriptase reversa do HIV-1 e como interruptor
de cadeia. É semelhante à zidovudina em sua ação contra os retrovírus,
mas é menos tóxica por sua pequena afinidade pela timidina-quinase, não
havendo inibição significativa da síntese normal da pirimidina.

• Mecanismo de Ação:
A estavudina, como a timidina, é convertida pelas enzimas celulares em
mono-, di- e trifosfato. O trifosfato é um substrato preferencial para a
HIV-1-transcriptase reversa e é incorporado nas cadeias de crescimento
do DNA. Assim, como o aciclovir-TP e o AZT-TP, é um terminal obrigatório de
cadeia por causa da ausência de 3’-hidroxila na metade do açúcar. Em
contraste com o metabolismo do AZT, o monofosfato de d4T não se acumula
e o d4T-TP é o principal metabólito.

• Espectro de Atividade:
A estavudina é um inibidor muito efetivo da replicação do HIV-1 in vitro.
Estudos têm demonstrado que o tratamento prolongado com estavudina
pode selecionar mutações associadas com resistência à zidovudina. HIV-1
isolados com uma ou mais mutações associadas à resistência à zidovudina
apresentam susceptibilidade in vitro reduzida à estavudina.

• Farmacocinética:
Estavudina é rapidamente absorvida após administração oral, com
biodisponibilidade entre 80% e 90%. Com administração venosa, foi observado
um T1/2 de uma hora, clearance de 536 mL/min e um volume de distribuição
de 50 l. A meia-vida intracelular é de 3,5 horas. O clearance renal inclui
secreção tubular ativa de estavudina. A droga também penetra na barreira
hematoencefálica, com concentrações equivalentes a 55% do plasma. Elimina-
se pelo leite materno em ratos, mas em seres humanos esta eliminação não
é conhecida.
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ETAMBUTOL

Etambutol é um agente antituberculose, usado sempre em associação com
outros tuberculostáticos.

Etambutol é indicado nos casos
de retratamento em recidivantes e
retorno após abandono de trata-
mento anterior (esquema IR do
Ministério da Saúde, associado à
rifampicina, isoniazida e pirazi-
namida) e nos casos de falência de

tratamento com outros esquemas
(esquema III do Ministério da Saúde,
associado a estreptomicina, etiona-
mida e pirazinamida).

Consultar as Diretrizes brasi-
leiras para tuberculose 2004, do II
Consenso Brasileiro de Tuberculose.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Hipersensibilidade conhecida;
• Neurite ótica de qualquer causa, pré-existente;
• Incapacidade de relatar distúrbios visuais.

POSOLOGIA

• Recomendação do Ministério da Saúde:
— Adultos e crianças: 25 mg/kg de peso, em dose única diária;

          dose máxima: 1.200 mg
— Duração do tratamento: 6 meses no esquema IR e 12 meses no esquema III.

• Recomendação da Organização Mundial de Saúde:
— Adultos: 15 mg/kg (15 a 20 mg/kg) diariamente;

   30 mg/kg (25 a 35 mg/kg) esquema intermitente 3 vezes por semana;
   45 mg/kg (40 a 50 mg/kg) esquema intermitente 2 vezes por semana.

— Crianças: máximo de 15 mg/kg diariamente

• Usado sempre em associação com outros tuberculostáticos.

• Dosagem na insuficiência renal:
Clearance da creatinina entre 70 e 100 ml/min: dose máxima de 15 mg/kg/
dia; redução posterior da dosagem com diminuição do clearance; ou intervalo
entre 24 a 36 horas para clearance entre 10 e 50 ml/min e intervalo de 48
horas para clearance menor que 10 ml/min.

• Outras infecções micobacterianas, incluindo complexo Mycobacterium
avium: 25 mg/kg/dia, associado a claritromicina ou azitromicina, rifabutina
ou rifampicina.
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Nome Genérico: dicloridrato de etambutol
Classe Química: derivado etilenodiamino
Classe Terapêutica: tuberculostático
Forma Farmacêutica e Apresentação: Etambutol 400 mg, em envelope
com 10 comprimidos revestidos.

INDICAÇÕES

• Tuberculose.

• Infecção por micobactéria atípica.
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ETAMBUTOL

PRECAUÇÕES

• Testes de acuidade visual devem ser realizados antes e periodicamente
durante o uso de etambutol. Todos os pacientes em uso de etambutol devem
ser questionados periodicamente sobre distúrbios da visão, como visão
borrada, dificuldade de distinguir o verde do vermelho e avisados da
importância de comunicar qualquer distúrbio ocular ao médico. Se forem
notadas alterações importantes no exame, o etambutol deve ser
imediatamente suspenso.

• Crianças pequenas ou qualquer paciente sem condições de compreender
estas recomendações não devem receber etambutol.

• Testes de função renal devem ser realizados antes e durante o
tratamento, se houver alguma suspeita de dano renal. Testes de função
hepática e testes hematopoiéticos devem ser realizados quando o uso for
prolongado.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria B” do FDA (vide pág. 10)

Etambutol pode ser usado durante a gravidez, sendo preferível ao uso de
estreptomicina, quando uma quarta droga deva ser adicionada ao esquema
terapêutico. Não há relatos de danos fetais em humanos.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

O efeito adverso mais importante do etambutol é a neurite ótica com
redução da acuidade visual, constrição do campo visual, escotomas centrais
e periféricos e perda da discriminação das cores vermelho-verde. A extensão
da toxicidade ocular parece estar relacionada à dosagem e duração da
terapêutica. Também pode representar uma reação idiossincrásica. As
alterações da acuidade visual podem ocorrer de forma unilateral ou bilateral.
Se o distúrbio ocular é verificado logo e a droga suspensa, os efeitos tóxicos
são geralmente reversíveis em semanas ou meses. Em casos raros, podem
ser irreversíveis.

Menos freqüentes                        Raros ou muito raros

SNC: confusão, desorientação, cefaléia, tontura, neurite ótica retrobulbar,
neurite periférica, alucinação.
AD: perda de apetite, náuseas, vômitos e dor gástrica.
HEMAT: trombocitopenia.
DERM: dermatite alérgica, reações alérgicas, exantema cutâneo, prurido.
Outros: artrite gotosa aguda, hiperuricemia, febre medicamentosa, dor
articular e raramente reações anafilactóides.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–Antiácidos: retardam e reduzem a absorção do etambutol.
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SUPERDOSAGEM

Medidas de suporte, como emese provocada e lavagem gástrica no tempo
adequado. Diálise pode ser de valor.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Etambutol é um derivado etanodiamino, sintético, ativo contra M.

tuberculosis, M. bovis e algumas cepas de M. kansasii, M. avium, M.
fortuitum e M. intracellulare.

• Mecanismo de ação:

Tem ação bacteriostática. O exato mecanismo não está totalmente
conhecido, mas parece inibir a síntese de um ou mais metabólitos, com
dano ao metabolismo celular, parada da multiplicação e morte celular. É
ativo apenas quando a célula estiver em divisão.

• Farmacocinética:

Absorção de 75 a 80% por via oral, não afetada substancialmente por
alimentos. Pico de concentração plasmática em 2 a 4 horas. Meia-vida de 3
a 4 horas. Excretado na urina sob a forma inativa e como metabólitos
hepáticos. Cerca de 20% da droga são excretados nas fezes, de forma não
alterada.
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ETIONAMIDA
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Por recomendação do Ministério da Saúde a etionamida é usada para o
tratamento da tuberculose pulmonar e extrapulmonar, junto com outros
tuberculostáticos, nos casos de falência de tratamentos anteriores, por
resistência ou intolerância à rifampicina e/ou izoniazida, ou abandono de
tratamento. Consulte as Diretrizes brasileiras para tuberculose 2004, do
II Consenso Brasileiro de Tuberculose.

É também usada, junto com
outros agentes antiinfecciosos e
tuberculostáticos, como alterna-
tiva, nos casos de infecção por
micobactérias atípicas, incluindo o

complexo Mycobacterium avium.
O seu emprego na hanseníase, nos

casos de intolerância à clofazimi-
na, não é mais recomendado pela
Organização Mundial de Saúde.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Doença hepática grave.

A segurança no uso de etionamida em crianças abaixo de 15 anos não está
determinada.

POSOLOGIA

• Pacientes acima de 15 anos: 750 mg/dia — 1 comprimido 3 vezes ao dia,
durante 12 meses.
• Etionamida deverá ser associada à estreptomicina, etambutol e
pirazinamida (esquema III do Ministério da Saúde).

PRECAUÇÕES

• É recomendável a determinação das enzimas hepáticas (SGPT e SGOT)
antes do início do tratamento e a cada 4 semanas durante o uso de etionamida.
• Exames oftalmológicos também devem ser feitos antes e durante o
tratamento.
• Testes de função tiroidiana e glicemia devem ser acompanhados,
especialmente em pacientes diabéticos.
• Etionamida pode ser ingerida com qualquer alimento.
• Os pacientes devem ser alertados para comunicar ao médico qualquer
alteração visual que ocorrer durante o tratamento com etionamida.

Nome Genérico: etionamida
Classe Química: derivado do ácido isonicotínico
Classe Terapêutica: tuberculostático
Forma Farmacêutica e Apresentação: Etionamida 250 mg, em envelope
com 10 comprimidos

INDICAÇÕES

• Tuberculose, nos casos de falência de outros tratamentos.
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• Em paciente com diabetes melito, hepatite ocorre com maior freqüência.
• Administração concomitante de piridoxina é recomendada.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

O uso na gravidez não está determinado.

Não se sabe sobre a distribuição da etionamida no leite materno.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Distúrbios gastrointestinais são os mais freqüentes efeitos adversos da
etionamida, incluindo náusea, vômitos, diarréia, dor abdominal, salivação
excessiva, gosto metálico, estomatite, anorexia e perda de peso. Estes
sintomas parecem ser dosedependentes e podem ser minimizados com
mudança de horário das doses, ou administração de antieméticos. Alguns
pacientes têm melhor tolerância com uma dose única de etionamida ao se
deitar, outros com doses iguais divididas e administradas com alimentos.
Náuseas e vômitos podem ser graves e requerer suspensão do tratamento.
 

Mais freqüentes                             Menos freqüentes                         Raros ou muito raros

SNC: neurite periférica, depressão mental, inquietação, sonolência,
tontura, cefaléia, astenia, neurite periférica, neurite ótica, convulsão,
tremores, alucinações.
AC: hipotensão ortostática.
AD: perda do apetite, náusea, vômitos, distúrbio do paladar, desconforto
gástrico, hepatite, icterícia.
END: bócio, hipotireoidismo, ginecomastia, hipoglicemia, menorragia,
impotência.
HEMAT: trombocitopenia e púrpura.
DERM: exantema cutâneo, parestesia, reações de hipersensibilidade,
fotossensibilidade.
SENT: diplopia, neurite ótica, visão turva e distúrbios do olfato.
Outros: dor articular, sintomas reumáticos e acne.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• Isoniazida, ciclosserina: há alguma evidência de que os efeitos adversos
sobre o sistema nervoso central provocados pela etionamida, ciclosserina
e isoniazida podem ser aumentados.

• Álcool: a ingestão de bebidas alcoólicas durante o tratamento com
etionamida não é aconselhável, podendo ocorrer reações psicóticas.

SUPERDOSAGEM

Não relatada.

ETIONAMIDA
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ETIONAMIDA

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Etionamida é um derivado sintético do ácido isonicotínico.
Pode ser bacteriostática ou bactericida, dependendo da concentração.

• Mecanismo de ação:
O mecanismo de ação não é totalmente conhecido, mas parece que a droga
inibe a síntese de peptídeos. É um agente altamente específico e ativo
apenas contra microorganismos do gênero Mycobacterium.

• Farmacocinética:
Absorção rápida por via oral; pico plasmático em 3 horas; metabolizada no
fígado e excretada na urina; meia-vida de 3 horas. A concentração no
líquor é igual à plasmática.
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FENOBARBITAL

INDICAÇÕES

• Outras indicações: hiperbilir-
rubinemia, icterícia infantil,
kernicterus, síndrome de absti-
nência neonatal, síndrome de
Grigler-Najjar.

Como anticonvulsivante, o fenobarbital é usado principalmente no controle
de convulsões do tipo tônico-clônicas (grande mal) e parcial simples.
Fenobarbital pode ser usado como droga inicial, particularmente em recém-
nascidos e crianças pequenas, mas com maior freqüência é associado à
fenitoína ou outro anticonvulsivante. É utilizado em convulsões febris da
criança, mas esta indicação é controversa, quando o uso é prolongado.

A principal indicação do fenobar-
bital é como anticonvulsivante.

É um fármaco eficaz para crises
tônico-clônicas generalizadas —
grande mal — e crises parciais, em
todas as idades.

O uso de fenobarbital como seda-
tivo, ou associado a diversas drogas,
como analgésicos, não se justifica.

O uso de fenobarbital em crianças
tem sido bastante discutido, devido
ao efeito sedativo, diminuição da
habilidade e da aprendizagem. A
substituição por outro anticonvul-
sivante, como a carbamazepina,
tem sido recomendada.

No uso como hipnótico tem sido
substituído por outras drogas.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Depressão respiratória

• Doença hepática grave

• Porfiria

Contra-indicações relativas

• Gravidez e lactação

• Asma brônquica

• Diabetes melito

• Hipertireoidismo

• Epilepsia parcial simples

• Epilepsia tônico-clônica

• Ansiedade grave

• Insônia
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Nome Genérico: fenobarbital
Classe Química: derivado do ácido barbitúrico
Classe Terapêutica: anticonvulsivante, hipnótico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Fenobarbital 100 mg, em envelope
com 10 comprimidos
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POSOLOGIA

• Adultos: 100 a 300 mg/dia. O medicamento é sempre administrado à
noite. Não há vantagem de dividir a dose diária por causa da meia-vida
longa do fenobarbital.

• Crianças: 3 a 5 mg/kg, ou 125 mg/m² por dia.

Geralmente há necessidade de um período de 2 a 3 semanas para se conseguir
efeitos anticonvulsivantes completos.

Fenobarbital é geralmente usado por via oral. A solução parenteral de
fenobarbital sódico é administrada IM ou IV, em casos de emergência. A
dosagem de fenobarbital deve ser ajustada lentamente, de acordo com as
necessidades e respostas individuais. Quando o paciente for transferido
para outro anticonvulsivante, a dose de fenobarbital deve ser gradualmente
reduzida durante 1 semana, ao mesmo tempo em que o outro
anticonvulsivantes é reiniciado progressivamente.

PRECAUÇÕES

• O uso de anticonvulsivantes tem sido associado à diminuição da função
cognitiva e da memória recente. Estes efeitos podem desaparecer após a
suspensão da droga.

• O uso prolongado de fenobarbital em crianças pode diminuir a capacidade
de aprendizagem, provocar agressividade, sonolência ou insônia. Nos
adultos o efeito mais comum é a sedação.

• Fenobarbital tem o mesmo potencial tóxico que os anticonvulsivantes
barbitúrico-derivados e as mesmas precauções devem ser observadas.
Tolerância e dependência podem ocorrer com o uso contínuo de barbitúricos.
Deve-se evitar a prescrição destes ou fazê-la com cautela em pacientes
com depressão, idéias suicidas ou história de abuso de drogas. Efeitos
adversos graves raramente ocorrem com fenobarbital.

• Em crianças, o fenobarbital pode provocar excitação ou hiperatividade
ao invés de sedação, ou exacerbar o comportamento hipercinético
existente, às vezes de forma grave, necessitando mudança para outro
barbiturato ou outro anticonvulsivante.

• Pacientes geriátricos geralmente reagem aos barbitúricos com excitação,
confusão ou depressão.

• Fenobarbital provoca algum tipo de reação cutânea em 1 a 3% dos
pacientes, geralmente leves, do tipo exantema maculopapular, morbiliforme
ou escarlatiniforme, que desaparecem prontamente com a suspensão da
droga. As lesões cutâneas graves são geralmente raras.

• Fenobarbital deve ser administrado com extremo cuidado em pacientes
com nefrite.
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0+ –

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria D” do FDA (vide pág. 10)

— A segurança do uso de fenobarbital durante a gravidez e lactação não
está estabelecida.

— Pequenas quantidades de fenobarbital são distribuídas no leite.

— Barbitúricos podem causar dano fetal quando administrado a gestantes.

— Fenobarbital tem menor risco de causar má-formação no feto do que os
outros anticonvulsivantes, especialmente se usado isoladamente. A
associação com fenitoína aumenta os riscos para o feto. Em animais em uso
de altas doses foi verificada a ocorrência de fenda palatina e defeitos
cardíacos e urogenitais.

EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                   Menos freqüentes               Raros ou muito raros (todos graves)

SNC: torpor, sonolência, tonteira, ansiedade, confusão, cefaléia, insônia,
irritabilidade, depressão mental, nervosismo, pesadelos, excitação,
alucinações.
AR: dificuldade respiratória.
AD: náusea, vômitos, constipação, hepatotoxicidade.
HEMAT: agranulocitose, anemia megaloblástica, trombocitopenia.
DERM: dermatite alérgica, reações alérgicas, dermatite esfoliativa,
exantema.
Outros: fraqueza, calafrio, osteopenia, síndrome de Stevens-Johnson,
angioedema.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 2– Etanol: potencializa a depressão sobre o sistema nervoso central. A
dose letal de fenobarbital é muito menor se há uso concomitante de álcool.

• 2–Ciclosporina: Fenobarbital reduz os efeitos farmacológicos da
ciclosporina.

• 2–Anticoagulantes orais (dicumarol, warfarina): os barbitúricos
reduzem os efeitos dos anticoagulantes, necessitando ajuste na dose do
anticoagulante. A suspensão do barbitúrico pode requerer ajuste na dose
do anticoagulante, que provavelmente deve ser aumentada. O paciente
deve ser monitorado por diversas semanas.

• 3–Acetaminofeno: os efeitos hepatotóxicos do acetaminofeno podem
ser aumentados com dose grande ou prolongada de barbitúrico. Os efeitos
terapêuticos do acetaminofeno podem ser reduzidos. Há maior risco com
maior dose do acetaminofeno.

• 3–Ácido valpróico: pode aumentar as concentrações plasmáticas dos
barbitúricos e seus efeitos adversos.

• 3–Aminofilina, teofilina: o fenobarbital reduz os níveis séricos de teofilina,
com possível redução dos seus efeitos terapêuticos. Doses maiores de
teofilina possivelmente são necessárias.
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• 3–Anticoncepcionais orais: o fenobarbital reduz as concentrações
séricas dos contraceptivos orais, com possibilidade de perda de seus efeitos.
Considerar a possibilidade de outros métodos contraceptivos.

• 3–Betabloqueadores (metoprolol, propranolol, sotalol): concentrações
séricas reduzidas por aumento de seu metabolismo. Doses maiores dos
betabloqueadores podem ser necessárias.

• 3–Bloqueadores dos canais de cálcio: efeitos farmacológicos da nifedipino
e felodipina são reduzidos. Pacientes com uso prolongado de ambas as drogas
podem requerer aumento da dosagem dos bloqueadores de cálcio.

• 3–Clozapina: as suas concentrações plasmáticas podem ser diminuídas,
reduzindo os efeitos farmacológicos.

• 3–Corticosteróides: redução dos efeitos farmacológicos dos corticosteróides
pode ser observada. Se possível, evitar a associação.

• 3–Doxiciclina: redução da meia-vida e das concentrações séricas da
doxiciclina. Os efeitos podem persistir por várias semanas após a suspensão
do fenobarbital. Aumentar a dose da doxiciclina ou considerar outra
tetraciclina como alternativa.

• 3–Griseofulvina: absorção reduzida do antifúngico. Separar as doses das
duas drogas pode ser útil.

• 3-Metronidazol: falha terapêutica do metronidazol pode ocorrer.
Aumentar a dose do metronidazol pode ser necessário.

• 3–Paracetamol: os efeitos hepatotóxicos do acetaminofeno podem ser
aumentados com dose elevada ou prolongada de barbitúrico. Os efeitos
terapêuticos do acetaminofeno podem ser reduzidos. Há maior risco com
maior dose do acetaminofeno ou paracetamol.

• 3-Quinidina: poderá ocorrer redução das concentrações séricas da
quinidina, com necessário ajuste de dosagem.

• 3- A rifampicina pode aumentar o metabolismo de anticonvulsivantes, o
significado clínico desta interação ainda deve ser elucidado.

SUPERDOSAGEM

— 8 mg/kg podem produzir intoxicação aguda. Pacientes dependentes
podem tolerar 1000 mg/dia.

— Os sinais típicos da intoxicação barbitúrica incluem: nistagmo, disartria,
ataxia, sonolência, letargia, depressão respiratória e coma. Menos
freqüentemente podem ocorrer hipotensão, colapso cardiovascular e
hipotermia. Em casos raros, podem aparecer lesões cutâneas bolhosas e
sinais neurológicos focais.

— Os sinais de intoxicação aparecem em 1 a 2 horas e o uso de álcool ou
outro depressor do SNC, aumenta a toxicidade.

— Níveis plasmáticos superiores a 80 µg/ml (344 µmol/l) geralmente estão
associados a algum grau de coma. 20 a 30 µg/ml estão associados com
depressão do SNC.

— O fenobarbital como metabólito da primidona geralmente é detectado
após 24 a 48 horas de uma intoxicação aguda.
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• Tratamento:

— Emese forçada geralmente não é indicada.

— Doses múltiplas de carvão ativado, via oral, podem facilitar a eliminação
do barbitúrico. Sorbitol ou um catártico salino podem ser dados com a
primeira dose de carvão ativado, mas não repetido. Alcalinização da urina
também pode auxiliar na excreção renal da droga, mas estas medidas não
reduzem a duração do efeito depressor sobre o SNC. A alcalinização da
urina deve ser feita apenas nos casos de intoxicação grave, administrando-
se 1 mEq/kg de bicarbonato de sódio intravenoso. pH urinário de pelo
menos 7,5 é desejável. Suplementação de potássio pode ser necessária e 20
a 40 mEq devem ser adicionados a cada litro de solução venosa. A
hipopotassemia e alcalose metabólica podem ser graves.

— Lavagem gástrica deve ser considerada, se a ingestão for recente (1 hora).

— Não há antídoto específico para barbitúricos e a maioria dos pacientes
pode ser controlada com segurança com medidas agressivas de suporte
clínico.

— Hemodiálise aumenta a eliminação do barbitúrico, embora raramente
seja necessária.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Fenobarbital é um anticonvulsivante derivado do ácido barbitúrico.

• Mecanismo de ação:

Os barbituratos deprimem reversivelmente a atividade de todos os tecidos
excitáveis, sendo o sistema nervoso central especialmente sensível. Podem
produzir todos os níveis de depressão do SNC, variando desde uma leve
sedação à anestesia geral. Doses não-anestésicas suprimem pre-
ferencialmente respostas polissinápticas. Provocam também, redução das
descargas elétricas no córtex. Assim como a fenitoína, o fenobarbital
suprime as descargas repetitivas de alta freqüência nos neurônios em
cultura, alterando as correntes de Na+ e Ca+.

• Farmacocinética:

— Absorção lenta pelo trato gastrointestinal em 70 a 90% da ingestão oral.
20 a 45% se ligam às proteínas.

— Início da ação em 20 a 60 minutos se administrado via oral, com pico em
1 a 6 horas e duração de 10 a 16 horas. Concentração máxima em 8 a 12
horas e pico de concentração no cérebro em 10 a 15 horas. Meia-vida
prolongada: 2 a 6 dias. Metabolizado no fígado e excretado na urina.
Alcalinização da urina ou aumento da velocidade de fluxo urinário aumenta
substancialmente a velocidade de excreção do fenobarbital livre. Pacientes
com oliguria ou uremia podem acumular a droga.

— Concentração plasmática de 10 a 40 µg/ml produz efeito anti-
convulsivante na maioria dos pacientes. Concentrações acima de 50 µg/ml
podem produzir coma e acima de 80 µg/ml é potencialmente fatal.
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INFORMAÇÕES AO PACIENTE

• Tomar a medicação exatamente como prescrito.
• Não aumentar a dose prescrita pelo médico.
• Fenobarbital pode causar dependência.
• Se esquecida uma dose, tomar assim que se lembrar, se não estiver próximo
  da outra dose. Não tomar duas doses juntas.

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:

• CONVULSÃO FEBRIL
Convulsão febril é um problema neurológico comum em crianças entre 6
meses e 5 anos. Ocorre como convulsão generalizada, durante menos de 15
minutos e apenas uma vez em 24 horas, em uma criança que não apresente
infecção intracraniana ou distúrbio metabólico grave. Isto exclui as
convulsões complexas ou focais, longas, ou com danos neurológicos prévios,
ou anormalidades do sistema nervoso central ou, ainda, história prévia de
convulsão não febril.
Depois de uma convulsão febril, o risco de um segundo episódio é de 50% em
crianças menores de 12 meses e 30% em maiores de 12 meses.
O tratamento da convulsão febril inclui o uso de fenobarbital, ácido valpróico,
primidona ou diazepam intermitente.
Entretanto, o uso profilático rotineiro de qualquer destas drogas é
controverso, especialmente se a criança teve apenas um episódio
convulsivo. O risco de efeitos como hiperatividade, comportamento
desagradável, letargia, ataxia e irritabilidade com o uso de anticonvul-
sivantes podem mascarar outra doença.
Outra controvérsia é se a convulsão febril resulta em dano permanente.
Nenhum estudo demonstrou que o tratamento da convulsão febril previne o
desenvolvimento posterior de epilepsia. Também não há evidência de que a
convulsão febril cause dano estrutural ou que a criança apresente risco de
declínio cognitivo. O prognóstico a longo prazo é bom, para as crianças
tratadas ou não.
A escolha do anticonvulsivante deve considerar diversos fatores,
especialmente os efeitos adversos.
O fenobarbital é efetivo como profilático, quando se mantêm concentrações
acima de 15 µg/mg. Assim, o uso intermitente não é lógico.
Ácido valpróico, carbamazepina e fenitoína também são eficazes no controle
profilático das convulsões febris. Diazepam intermitente também não deve
ser prescrito. Antipiréticos não previnem as crises convulsivas, mas
constituem medida de conforto.

• SUPRESSÃO DA TERAPÊUTICA ANTICONVULSIVANTE
A suspensão do uso de fenobarbital ou outro anticonvulsivante é sempre
desejável, pelos inconvenientes de seu uso prolongado e efeitos adversos
variados. No entanto, o sucesso da suspensão terapêutica deve ser avaliado
com a possibilidade de retorno da convulsão.
Taxas de recorrência entre 12 e 66% têm sido relatadas após a suspensão
do anticonvulsivante.
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Alguns fatores de risco têm sido associados com a recorrência de
crises convulsivas, após a suspensão da terapêutica:

— A idade do início da terapêutica anticonvulsivante: crianças com início
da convulsão muito cedo, ou tendo sua última convulsão em idade menor,
tem melhores chances de permanecer livres de convulsão. O aparecimento
de convulsão na adolescência parece acarretar o maior risco de recorrência,
seguido do início na idade adulta e menor risco na infância.

— Tipo de convulsão: parciais com generalização ou combinadas têm maior
percentual de recorrência.

— Duração do período livre de crises convulsivas: 2 anos livres de episódios
convulsivos parece adequado para suspensão do anticonvulsivante.

— Eletroencefalograma anormal: parece aumentar o risco de novas crises
após a suspensão da terapêutica.

— Distúrbios neuropsiquiátricos ou cerebrais: também parecem contribuir
para aumentar o risco.

Estratégias para a suspensão da terapêutica:

— A suspensão abrupta está associada com aumento significativo da
recorrência das crises convulsivas.

— Um período de 2 a 9 meses de redução progressiva da dosagem parece
geralmente aceito como vantajoso para se evitar novas crises.

— Se o paciente estiver com um esquema de múltiplo anticonvulsivante, as
drogas devem ser suspensas uma de cada vez.

— A suspensão do fenobarbital ou outro barbitúrico é recomendada quando
o paciente apresenta efeitos adversos ou não haja razão clara para seu
uso. Sintomas de supressão, como ansiedade, contraturas musculares,
tremores, fraqueza, náuseas e vômitos são conhecidos, obrigando a
supressão progressiva lenta do barbitúrico.

— Uma recomendação geral é reduzir a dose total de fenobarbital de 10% a
cada dia, ou mais lentamente.

— Recomenda-se a supressão do anticonvulsivante se o paciente se
apresentar:

• livre de convulsão por 2 a 5 anos
• com um tipo simples ou parcial de convulsão ou generalizada primária
• com exame neurológico normal
• com EEG normalizado com o tratamento

Aproximadamente 80% dos pacientes que apresentam convulsão após a
suspensão da terapêutica têm um tipo diferente de crise convulsiva da
crise original. Isto pode indicar que a recorrência seja por efeito da
supressão da droga e não por causa da doença inicial.
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FLUCONAZOL
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Nome Genérico: fluconazol
Classe Química: derivado triazólico
Classe Terapêutica: antifúngico
Forma Farmacêutica e Apresentação:  Fluconazol  100 mg em blister
com 10 cápsulas

INDICAÇÕES

• Candidíase oral, esofagiana

• Candidíase vaginal aguda e recorrente e balanites por Candida,
bem como profilaxia para reduzir a incidência de candidíase
vaginal recorrente (3 ou mais episódios por ano).

• Dermatomicoses, incluindo Tinea pedis, Tinea corporis, Tinea

cruris, Tinea unguium (onicomicoses) e infecções por Candida.

• Criptococose

• Outros usos: coccioidomicose, histoplasmose, candidíase
mucocutanea, blastomicoose.

Fluconazol é ainda utilizado emprofilaxia de infecções fúngicas
em pacientes com infecção por HIV e outros pacientes
imunocomprometidos, como em quimioterapia para tratamento
de neoplasias, transplantados de medula óssea, ou outros
pacientes transplantados em uso de imunossupressores

CONTRA-INDICAÇÕES

Fluconazol é contra-indicado a pacientes com conhecida sensibilidade ao
fármaco, a compostos azólicos ou a qualquer componente da fórmula.

A co-administração com terfenadina é contra-indicada a pacientes
recebendo doses múltiplas de fluconazol de 400 mg (por dia) ou mais, baseada
em um estudo de interação com doses múltiplas. A co-administração de
cisaprida é contra-indicada a pacientes recebendo fluconazol (vide
“Interações Medicamentosas” - pág. 143).

POSOLOGIA

A dosagem e via de administração de fluconazol devem ser baseadas no tipo
e na gravidade da infecção, considerando-se a função renal e a resposta
terapêutica.  A duração do tratamento depende dos parâmetros clínicos e
laboratoriais de avaliação e, em muitos casos, havendo necessidade de
doses de manutenção, para se evitar recorrência da infecção.

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17141



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico142

Uso em adultos:

— Candidíase da orofaringe e esofagiana: 200 mg como dose única no
primeiro dia seguindo-se  100 mg por dia durante 7 a 14 dias. Dependendo da
gravidade da infecção a dose diária pode ser de 200 mg, com doses até de
800 mg ao dia sendo empregadas. Manutenção com 100 mg a 200mg por dia
pode ser necessária em pacientes imunocomprometidos sem reconstituição
imunológica. Nestes pacientes o tratamento tópico é preferido.

— Candidiase vulvovaginal: 150 mg, como dose única. Em pacientes com
história de infecção recorrente, uma dose oral de 150 mg pode ser dada de
30/30 dias, ou ainda 100 mg a cada semana por 6 meses.

— Meningite criptocócica: O tratamento alternativo em pacientes HIV
positivos com doença leve a moderada  é o fluconazol 400 mg a 800 mg ao
dia por 10 a 12 semanas, seguido de tratamento de consolidação de 400mg
VO 1 vez ao dia durante 8 semanas. Este deve ser seguido de tratamento
de manutenção de 200mg/dia até a reconstituição imunológica com CD4>
100 a 200 células/ mm3  durante mais de 6 meses.

O tratamento de escolha para quadro agudo costuma ser anfotericina B.

— Coccidioidomicose: (meningite): 200 a 800 mg ao dia; 400 a 800 mg ao
dia em pacientes com AIDS.

No caso de doença não-meníngea costuma-se usar a anfotericina B, exceto
no caso de doença leve.

— Blastomicose e  Histoplasmose: 800 mg ao dia. As drogas de escolha são
anfotericina B e itraconazol.

— Profilaxia de infecções fúngicas: 100 a 200 mg ao dia, ou 400 mg
uma vez por semana.

— Dosagem pediátrica: 3 a 12 mg/kg/dia. Doses excedendo 600 mg ao
dia não são recomendadas.

— Dosagem na insuficiência renal: redução da dosagem em 50% nos casos
de clearance da creatinina inferior a 50 ml/min. Pacientes submetidos à
diálise regularmente: 100% da dose após cada diálise

Fluconazol é administrado por via oral, ou por infusão venosa. Como a
absorção oral é rápida e quase completa, o uso venoso deve ser reservado
a pacientes com dificuldade de ingestão oral.

Por via oral pode ser administrado independente do horário dos alimentos

PRECAUÇÕES

• Doença renal

• Doença hepática

• Hipersensibilidade a outros azóis

• Fluconazol deve ser suspenso em casos de sinais e sintomas de lesão
hepática, com monitoramento do paciente, especialmente em pacientes
com infecção pelo HIV.
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• Fluconazol tem sido usado em crianças menores de 6 meses e inclusive
em neonatos, mas sua segurança ainda não está totalmente estabelecida
nestes pacientes

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Não há evidencia de danos ao feto, mas não há estudos controlados
adequados sobre uso durante a gestação

É distribuído no leite materno em concentrações semelhantes às do plasma

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Fluconazol geralmente é bem tolerado, mas há relatos de casos graves de
hepatotoxicidade, (necrose, hepatite, colestase, insuficiência hepática
fulminante)  incluindo mortes, em pacientes recebendo fluconazol

Não há relatos de inibição da síntese de esteróides com o uso de fluconazol

Mais freqüentes                 menos freqüentes              raros ou muito raros

SNC: tontura, sonolência, cefaléia, distúrbios psiquiátricos, delírio,
convulsão

AD: dor abdominal, náuseas, vômitos, constipação, flatulência, perda de
apetite, dor epigástrica, diarréia, icterícia, hepatotoxicidade

DERM: dermatite alérgica, reação alérgica, urticária, exantema, dermatite
esfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson

HEMAT: trombocitopenia, anemia, leucopenia

OUTROS: febre medicamentosa

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3 – Alprazolam: aumento das concentrações plasmáticas do alprazolam
• 3 – Amitriptilina: aumento das concentrações plasmáticas do antidepressivo
• 3 – Anticoagulantes orais: aumento da resposta hipoprotrombinêmica, com
risco de sangramentos
• 1 – Astemizol: prolongamento do intervalo QT, com surgimento de arritmias
cardíacas graves
• 3 – Atorvastatina: aumento das concentrações plasmáticas da atorvastatina,
com risco de rabdomiólise
• 3 – Buspirona: aumento das concentrações plasmáticas de buspirona
• 3 – Cafeína: aumento das concentrações plasmáticas da cafeína
• 3 – Carbamazepina: aumento das concentrações da carbamazepina, com
possibilidade de efeitos tóxicos
• 3 – Celecoxib: aumento dos efeitos do antiinflamatório
• 2 – Cisaprida: prolongamento do intervalo QT e arritmias cardíacas
• 3 – Ciclosporina: aumento das concentrações plasmáticas da ciclosporina
• 3 – Diazepam: aumento das concentrações plasmáticas do diazepam
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• 3 – Felodipina: aumento das concentrações plasmáticas da felodipina
• 2 – Fenitoina: redução acentuada da concentração plasmática do fluconazol
• 3 – Fluvastatina: aumento das concentrações plasmáticas da fluvastatina,
com risco de rabdomiólise
• 3 – Losartan: redução das concentrações dos metabólitos ativos do
losartam, com possibilidade de redução de sua eficácia
• 2 – Lovastatina: aumento das concentrações plasmáticas da lovastatina
com risco de rabdomiólise
• 3 – Metadona: aumento das concentrações plasmáticas da metadona
• 3 – Midazolam: aumento das concentrações plasmáticas do midazolam
• 3 – Pravastatina: aumento das concentrações plasmáticas da pravastatina,
com risco de rabdomiólise
• 3 – Quinidina: aumento das concentrações plasmáticas da quinidina
• 3 – Rifampicina: redução da concentração plasmática do fluconazol;
redução da concentração plasmática da rifampicina
• 2 – Sinvastatina: aumento das concentrações plasmáticas da simvastatina,
com risco de rabdomiólise
• 3-Sulfoniluréias: o fluconazol demonstrou prolongar a meia-vida
plasmática de sulfoniluréias orais. Deve ser considerada a possibilidade de
episódios de hipoglicemia.
• 3 – Tacrolimus: aumento das concentrações plasmáticas do tacrolimus
• 3-Teofilina: fluconazol reduz a taxa do clearance plasmático de teofilina.
Pacientes que estejam recebendo altas doses de teofilina, ou que estejam
sob risco elevado de toxicidade à teofilina, deverão ser observados quanto
aos sinais de toxicidade.
• 1 – Terfenadina: aumento do intervalo QT, com risco de arritmias
cardíacas graves
• 3 – Tolbutamida:aumento das concentrações plasmáticas da tolbutamida
• 3 – Triazolam: aumento das concentrações plasmáticas do triazolam
• 3-Zidovudina: Os pacientes recebendo esta combinação devem ser
monitorados devido ao desenvolvimento de reações adversas relacionadas
à zidovudina.

SUPERDOSAGEM

As informações sobre superdosagem de fluconazol são limitadas

A eliminação do fluconazol pode ser facilitada por hemodiálise

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Fluconazol é ativo contra diversos fungos, incluindo leveduras e
dermatófitos.

Resistência ao fluconazol pela Candida albicans  pode ocorrer e outras
cepas podem apresentar resistência intrínseca ao fluconazol. O uso
prolongado ou intermitente em pacientes com HIV parece contribuir para
a resistência.
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• Mecanismo de Ação:

Fluconazol é usualmente fungistático

Mecanismo de ação semelhante a outros imidazóis: interfere com atividade
do citocromo P450, reduzindo a síntese do ergosterol, principal esterol na
membrana dos fungos;  alteração da permeabilidade da membrana, com
perda de elementos essenciais, como aminoácidos e potássio e dificuldade
de utilização de moléculas precursoras do DNA, como purina e pirimidina

• Farmacocinética:

A farmacocinética do fluconazol é similar por administração oral ou
endovenosa. Absorção rápida e quase completa por via oral, não havendo
evidencia de metabolismo de primeira passagem. Pico plasmático em 1 a 2
horas; 11 a 12% se ligam às proteínas; extensa distribuição nos tecidos e
fluidos orgânicos; atinge a saliva, escarro, unhas, pele, tecidos vaginais; a
concentração no líquido cefalorraquiano pode ser 50 a 94% do plasma;
vida-média de 20 a 50 horas; eliminação pelos rins
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GLIBENCLAMIDA

A maioria dos indivíduos com
diabetes tipo 2 é constituída de
obesos (50 a 90%) e a obesidade por
si só contribui para resistência à
insulina e intolerância à glicose,
observadas nestes pacientes.

Os pacientes com diabetes melito
tipo 2 não são dependentes de
insulina, nem propensos a cetose.

Entretanto, ocasionalmente pode
haver necessidade de insulina para
correção de hiperglicemia persis-
tente ou sintomática, não contro-
lada com dieta e antidiabético oral.
Cetose pode se desenvolver ocasio-
nalmente durante períodos de
estresse grave, como infecções
agudas, trauma ou cirurgia.

Nos pacientes com diabetes melito
tipo 2 a insulina endógena está
presente, mas as concentrações
plasmáticas podem ser diminuídas,
aumentadas ou normais. Nos pacientes
com diabetes tipo 2 é freqüente a
secreção endógena de insulina
estimulada pela glicose, mas nem
sempre isso ocorre e a sensibilidade
periférica à insulina reduzida está
quase sempre associada com a
intolerância à glicose.

A glibenclamida é um agente
antidiabético oral derivado da
sulfoniluréia (outras sulfoniluréias:
clorpropamida, glipizida, gliclazida
e glimepirida). Outros hipogli-
cemiantes orais são disponíveis e
devem fazer parte do arsenal
terapêutico no controle do diabetes
melito tipo 2. Muitos pacientes com
diabetes tipo 2 irão necessitar da
associação de hipoglicemiantes
orais diferentes para o controle a
adequado da hiperglicemia.

A escolha do antidiabético, ou da
associação terapêutica conve-
niente, depende de vários fatores,
como reposta à dieta e modificações
dos hábitos de vida, obesidade,
estado clínico, complicações e
doenças intercorrentes.

No Brasil, consensos terapêuticos
têm sido estabelecidos pelo Minis-
tério da Saúde, para favorecer o
tratamento de maior número de
pacientes e pela Sociedade Brasi-
leira de Diabetes, para orientar o
diagnóstico e a melhor conduta em
cada situação particular.

Para a Sociedade Brasileira de
Diabetes, o tratamento do diabetes

Glibenclamida é usada como tratamento auxiliar de pacientes com diabetes
melito não insulinodependente (tipo 2) em pacientes cuja hiperglicemia não
pode ser controlada apenas por dieta e mudança dos hábitos de vida.
O diabetes melito é classificado em tipo 1 (insulinodependente), tipo 2 (não
insulinodependente) e outros tipos (induzido por medicamentos, hormonal,
gestacional, associado com doença pancreática).
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Nome Genérico: glibenclamida
Classe Química: sulfoniluréia de segunda geração
Classe Terapêutica: antidiabético, hipoglicemiante oral
Forma Farmacêutica e Apresentação: Glibenclamida 5 mg, envelope
com 10 comprimidos

INDICAÇÕES

• Diabetes melito não insulinodependente (diabetes melito tipo 2).

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17147



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico148

melito inclui as seguintes estraté-
gias: educação; modificações do
estilo de vida, que incluem a suspen-
são do fumo; aumento da atividade
física e reorganização dos hábitos
alimentares e, se necessário, uso de
medicamentos.

O tratamento concomitante de
outros fatores de risco cardiovas-
cular é essencial para a redução da
mortalidade.

O controle intensivo da hiper-
glicemia em pacientes diabéticos,
com manutenção dos níveis sangüí-
neos de glicose e concentrações de
hemoglobina glicosilada próximos do
normal, contribuem decisivamente
para redução das complicações
microvasculares (como retinopatia,
nefropatia, neuropatia) associadas
com a doença.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Hipersensibilidade à glibenclamida.

• Diabetes melito tipo 1.

• Cetoacidose diabética, com ou sem coma.

Não há indicação para uso de glibenclamida ou outro agente hipoglicemiante
(sulfoniluréia) em crianças.
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GLIBENCLAMIDA

POSOLOGIA

As formulações de glibenclamida micronizada contêm partículas menores
da droga que nas preparações convencionais e não são bioequivalentes. As
dosagens devem ser ajustadas quando um paciente em uso de uma formulação
de glibenclamida micronizada passa a usar uma formulação convencional,
ou vice-versa.

Glibenclamida não micronizada

— Dose inicial: 2,5 a 5 mg por dia, administrados com o café ou com a
primeira refeição do dia.

— Manutenção: 1,25 a 20 mg por dia. Acréscimos a uma dose anterior
devem ser de 2,5 mg a cada semana, dependendo da resposta.

• Pacientes especialmente sensíveis aos hipoglicemiantes orais devem
receber uma dose inicial de 1,25 mg/dia.

• Doses superiores a 20 mg ao dia não são recomendáveis e geralmente
poucos pacientes se beneficiam com doses acima de 15 mg.

• O medicamento é administrado 1 vez ao dia, mas quando se utilizam 10 mg
ou mais por dia, a reposta é melhor com 2 doses ao dia.

• Conversão da insulina para glibenclamida:

1 - Os pacientes que estiverem recebendo menos de 20 unidades de insulina
por dia devem receber uma dose única de glibenclamida de 2,5 a 5 mg por dia.

2 – Para os pacientes que estiverem em utilização de 20 a 40 unidades de
insulina, a dose inicial de glibenclamida deve ser de 5 mg ao dia, em dose única.
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3 - Pacientes em uso de 40 unidades ou mais de insulina requerem um período
de transição. A insulina deve ser reduzida em 50% e a glibenclamida deve ser
iniciada concomitantemente com a dose de 5 mg/dia. A insulina deve ser
retirada progressivamente e a glibenclamida acrescida de 1,25 a 2,5 mg a
cada 2 a 10 dias. Durante este período de conversão poderá ocorrer
hipoglicemia, havendo necessidade de monitorização atenta do paciente.

• Conversão de outro hipoglicemiante oral para glibenclamida:

Quando um paciente é transferido de outro agente hipoglicemiante para
glibenclamida, a dose inicial deve ser de 2,5 a 5 mg ao dia, não havendo
necessidade de um período de transição, sem medicamento.
Entretanto, requer-se cuidado especial durante as duas primeiras semanas
se o paciente estiver usando clorpropamida. Devido à meia-vida prolongada
da clorpropamida, poderá ocorrer hipoglicemia mais freqüentemente que
com outros agentes.
Nos pacientes com insuficiência renal ou insuficiência hepática, as doses
iniciais e de manutenção devem ser menores e cuidadosamente estudadas.
Nos pacientes idosos ocorre hipoglicemia com maior freqüência, mesmo
com doses menores.

• Tratamento concomitante com glibenclamida e metformina:

Pacientes que não respondem ao tratamento com um medicamento em dose
máxima ou tolerada, controle de dieta e mudança dos hábitos de vida
podem receber terapêutica combinada com os dois hipoglicemiantes orais.
A dose de cada medicamento deve ser ajustada, com acréscimos controlados
pela dosagem de glicose, até o controle desejado. Os riscos de hipoglicemia
são aumentados.

PRECAUÇÕES

• Trauma;
• Queimadura grave;
• Cirurgia recente;
• Infecção grave;

• Outras situações que exigem maior precaução no uso de glibenclamida:
debilitação, náuseas e vômitos prolongados, febre alta, doença renal,
doença hepática, má-nutrição, insuficiência adrenocortical primária,
insuficiência hipofisária, hipoglicemia, distúrbios da tireóide.

• Todas as sulfoniluréias podem produzir hipoglicemia. Os pacientes devem
ser orientados quanto aos sintomas e tratamento.

• Pacientes recebendo glibenclamida devem ser monitorados regularmente,
com avaliações clínicas e laboratoriais, incluindo determinações de glicose
na urina e no sangue, para determinar a dose mínima eficaz.

• Atenção deve ser dada para eventual falência do tratamento: falência
primária, como inadequado controle das concentrações de glicose sangüínea
com a dosagem máxima recomendada; e falência secundária, considerada
como perda do controle das concentrações de glicose sangüínea após um
período inicial de eficácia do tratamento.
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0+ –

• Determinação periódica da hemoglobina glicosilada (hemoglobina A1c[HbA1c])
deve ser realizada para monitorar a resposta do paciente ao tratamento
com glibenclamida.

• Pacientes que estejam substituindo a insulina pela glibenclamida devem
ser orientados para realizar testes de glicosúria e/ou cetonúria pelo menos
3 vezes ao dia e comunicar o resultado ao serviço de saúde, para se evitar
ocorrência de cetose, acidose ou coma.

• A função renal deve ser avaliada antes do início do tratamento com
glibenclamida associada com metformina e anualmente.

• O controle da eficácia do tratamento implica também o controle das
possíveis complicações, incluindo as complicações microvasculares, com
danos na retina, nos rins e em outros órgãos.

• A ênfase na importância da dieta, controle de peso, exercícios físicos,
limitação do álcool e do fumo deve ser constante na orientação do tratamento.

• Hipoglicemia pode ser difícil de ser reconhecida em pacientes geriátricos
ou recebendo betabloqueadores.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria B” do FDA (vide pág. 10)

O uso de glibenclamida durante a gestação geralmente não é recomendado,
com preferência para uso da insulina.

Hipoglicemia grave pode ocorrer em neonatos de mães recebendo
glibenclamida.

Embora a glibenclamida não tenha sido encontrada no leite, sabe-se que
algumas sulfoniluréias são detectáveis no leite humano. Caso a droga seja
suspensa pelo risco potencial de hipoglicemia no recém-nascido, dieta e /
ou insulina devem ser consideradas.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

O efeito colateral primário da glibenclamida é a hipoglicemia, que pode ser
grave e levar ao coma e à morte. Para minimizar esta reação, os pacientes
idosos, debilitados ou mal nutridos e aqueles com insuficiência renal,
hepática, adrenal ou pituitária devem ser tratados com cuidado, se
necessário o uso de glibenclamida.

A hipoglicemia pode ocorrer como resultado de uma dose excessiva, mas
também em função de outros fatores, como alterações na dieta, ou
exercícios sem adequado suprimento calórico. Hipoglicemia grave já foi
relatada em pacientes recebendo doses de 2,5 a 5 mg de glibenclamida.

Mais freqüentes                    Menos freqüentes                  Raros, ou muito raros

SNC: tontura, sonolência, cefaléia.

AD: dor abdominal, perda de apetite, aumento do apetite, alterações no
paladar, constipação, diarréia, pirose, náuseas, vômitos, alteração da função
hepática, colestase, icterícia colestática, hepatite, porfiria hepática.
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END: hipoglicemia, ganho de peso.

HEMAT: trombocitopenia, pancitopenia, leucopenia, agranulocitose, anemia
hemolítica, anemia aplástica, discrasias sangüíneas, eosinofilia.

DERM: eritema multiforme, dermatite esfoliativa, urticária, prurido,
exantema, fotossensibilidade, porfiria cutânea tardia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 1–Álcool: ingestão excessiva de álcool pode alterar o controle glicêmico;
reação semelhante ao efeito antabuse pode ocorrer.

• 3–Antiácidos: aumento da absorção dos antidiabéticos.

• 3–Antifúngicos azóis: aumento dos efeitos dos hipoglicemiantes.

• 3–Aspirina: aumento dos efeitos hipoglicemiantes.

• 3–Betabloqueadores: alteração dos sintomas de hipoglicemia; hipertensão;
aumento da concentração de glicose.

• 3–Cimetidina: aumento das concentrações dos derivados sulfoniluréia,
com hipoglicemia.

• 3–Clofibrato: aumento dos efeitos dos hipoglicemiantes orais.

• 3–Corticosteróides: aumento da glicose sangüínea em pacientes
diabéticos.

• 3–Diazóxido: diminuição dos efeitos dos hipoglicemiantes.

• 3-Diuréticos tiazídicos: necessidade de aumento na dosagem dos
antidiabéticos.

• 3–Epinefrina: redução dos efeitos dos antidiabéticos.

• 3–Esteróides anabólicos: aumento da resposta hipoglicemiante.

• 3–Fenilbutazona: aumento das concentrações séricas dos hipoglicemi-
antes orais.

• 3–Gemfibrozil: risco aumentado de hipoglicemia.

• 3–IMAOs: hipoglicemia excessiva pode ocorrer.

• 3–Rifampicina: redução da concentração dos derivados sulfoniluréia.

• 3–Sulfonamidas: aumento dos efeitos hiperglicêmicos.

SUPERDOSAGEM

A manifestação principal da superdosagem aguda por glibenclamida é a
hipoglicemia, que pode ser grave e ocasionalmente fatal.

A hipoglicemia grave pode resultar em perda da consciência e convulsão,
com possibilidade de seqüelas neurológicas.

Em alguns pacientes a hipoglicemia pode persistir apesar da infusão contínua
de glicose e, em alguns casos, a perda de consciência persiste apesar da
correção da hipoglicemia.

A hipoglicemia pode ser mais grave em pacientes com insuficiência hepática
e/ou renal.
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O tratamento consiste na administração de glicose e medidas de suporte
clínico.
Pacientes conscientes podem receber glicose por via oral.
Se o coma hipoglicêmico for diagnosticado ou suspeito, 50 ml de glicose a
50% devem ser administrados rapidamente por via venosa, seguidos de
infusão contínua de glicose a 10%, a uma velocidade suficiente para manter
a glicemia acima de 100 mg/dL.
Em alguns pacientes, o uso de glucagon e/ou corticosteróides pode ser
necessário.
A glicemia deve ser controlada pelos menos a cada 3 horas nas primeiras 24
horas. Devem ser tomados cuidados para evitar a indução de excessiva
hiperglicemia.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Estudos clínicos têm mostrado que a eficácia da glibenclamida é a mesma da
clorpropamida, gliclazida, glipizida, tolazamida ou tolbutamida, no controle
do diabetes melito tipo 2. O perfil de efeitos adversos e as características
farmacocinéticas, especialmente a comodidade ao paciente, podem ajudar
a seleção do melhor agente.
Por causa de sua ação diurética, a glibenclamida pode ser particularmente
útil em pacientes com retenção anormal de líquidos.
Glibenclamida pode ser útil em pacientes com falência primária ou secundária
a outros derivados sulfoniluréia, mas a falência primária ou secundária à
glibenclamida também pode ocorrer.
A associação de um antidiabético oral com insulina pode ser útil em diversos
pacientes com diabetes melito tipo 2, mas também pode aumentar os riscos
de reações hipoglicêmicas.

• Mecanismo de Ação:
A glibenclamida diminui a glicose pelos mesmos mecanismos de outras
sulfoniluréias, tanto por estimulação da secreção de insulina, como pelo
aumento da resposta à insulina pelos tecidos.
O efeito extrapancreático predominante parece ser a redução na produção
de glicose hepática. A glibenclamida diminui a glicose sangüínea, inicialmente
estimulando a liberação de insulina pelo pâncreas, num efeito dependente
do funcionamento das células beta. Entretanto, o mecanismo pelo qual as
sulfoniluréias produzem efeitos benéficos prolongados na tolerância à
glicose não é explicado apenas pela ação pancreática, a sensibilidade
aumentada à insulina sendo motivo provável pela melhora em longo prazo.

• Farmacocinética:
A absorção da glibenclamida é quase completa. Os alimentos não alteram a
absorção. Pico plasmático em 2 a 8 horas; duração de ação em 24 horas;
meia-vida de 10 horas; metabolizada no fígado e excretada na urina e
fezes; 90 a 95% se ligam às proteínas. Atravessa a placenta; distribuição no
leite não determinada.
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 Diretrizes para o Tratamento da Hiperglicemia no Diabetes Tipo 2

110 - 140 mg/dl 141 - 270 mg/dl > 271 mg/dl

HbA1c
Aumentada

Acarbose Acarbose ou
metformina

Metformina ou
sulfoniluréia

Insulinoterapia

Acrescentar
3º agente

Insulina
ao deitar

Insulinoterapia
plena

< 110 mg/dl

HbA1c
Normal

Manter
conduta

Glicemia de Jejum

Resposta inadequada

Acrescentar 2º agente

Resposta inadequada

Mudanças no estilo de vida

• Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes
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HALOPERIDOL

INDICAÇÕES

• Esquizofrenia

• Psicoses

• Transtornos maníacos

• Transtornos psicóticos

• Transtornos do comportamento

• Síndrome de Gilles de la Tourette

• Outros usos: doença de
Huntington; autismo infantil.

• Transtornos psicóticos

Haloperidol é usado no controle sintomático dos transtornos psicóticos em
pacientes com esquizofrenia. Os agentes antipsicóticos é a classe principal
de drogas usadas em todas as fases da esquizofrenia e geralmente são
eficazes em todos os subtipos do transtorno e subgrupos de pacientes.

A resposta e a tolerância aos agentes antipsicóticos são variáveis e os
pacientes que não toleram ou não respondem a uma droga podem ser tratados
com sucesso com outra droga de classe diferente ou com outro perfil de
efeitos adversos.

• Síndrome de Tourette

Haloperidol é considerado a droga de escolha no controle dos tiques e
expressões vocais da síndrome de Gilles de la Tourette, em crianças e
adultos, sendo a pimozida uma alternativa para pacientes com resposta
inadequada ou intolerância ao haloperidol, embora alguns especialistas
prefiram este último medicamento.

• Delírio

Os agentes antipsicóticos, especialmente o haloperidol, são usados no controle
do delírio, um distúrbio da consciência, atenção, cognição e percepção,
podendo também afetar o sono, a atividade psicomotora e as emoções.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Depressão tóxica do sistema nervoso central

• Coma de qualquer origem

• Hipersensibilidade à droga

• Doença de Parkinson

• Tireotoxicose
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Nome Genérico: haloperidol
Classe Química: derivado butirofenona
Classe Terapêutica: neuroléptico, antipsicótico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Haloperidol 5 mg, em envelope
com 10 comprimidos
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POSOLOGIA

• Uso oral: psicoses e síndrome de Tourette

• Adultos e adolescentes acima de 16 anos:

— Pacientes com sintomatologia moderada: 0,5 a 2 mg, 2 a 3 vezes ao
dia. Titular a dosagem subseqüente, segundo a resposta do paciente.

— Pacientes com sintomas graves ou crônicos: 3 a 5 mg, 2 a 3 vezes ao
dia, como dose inicial. Ajustes até 100 mg/dia são empregados em pacientes
graves, com resposta insatisfatória.

• Crianças entre 3 e 12 anos: 0,05 a 0,075 mg/kg/dia, divididos em 2 a 3
doses; doses subseqüentes podem ser aumentadas de 0,5 mg/dia em
intervalos de 5 a 7 dias.

Há considerável variação na dosagem ótima de haloperidol e a dose deve
ser ajustada cuidadosamente de acordo com a resposta e a necessidade de
cada paciente, usando-se a menor dose efetiva possível. Em crianças e
pacientes debilitados ou idosos o aumento da dosagem deve ser mais gradual.
Os pacientes em uso prolongado devem ser avaliados periodicamente para
se determinar se a dose de manutenção deve ser reduzida ou suspensa.

PRECAUÇÕES

• Lactação

• Retenção urinária

• Doença cardiovascular

• Epilepsia

• Doença renal ou hepática

• Doença pulmonar

• Glaucoma

• Os pacientes devem ser alertados da possibilidade de que o haloperidol possa
prejudicar a habilidade de executar atividades que exijam atenção mental ou
coordenação física, como operar máquinas ou dirigir veículos a motor.

• Devem também ser alertados para o fato de que haloperidol pode aumentar
a resposta à ingestão de álcool, barbitúricos ou outros depressores do
sistema nervoso central.

• Haloperidol pode provocar hipotensão e/ou precipitação de angina, devendo
ser usado com cuidado em pacientes com doença cardiovascular grave.

• Se ocorrer hipotensão grave, pode-se usar metaraminol, norepinefrina ou
fenilefrina; epinefrina não deve ser usada, pois o haloperidol causa reversão
do efeito vasopressor da epinefrina e posterior redução da pressão arterial.

• Haloperidol pode abaixar o limiar convulsivo e deve ser usado com cuidado
em pacientes recebendo anticonvulsivantes e com história de convulsão.

• Pacientes com história de alergia medicamentosa devem ser monitorados
com o uso de haloperidol.
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GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Haloperidol tem efeitos teratogênicos e fetotóxicos em animais de
laboratório em dose equivalente a 2 a 20 vezes a dose humana máxima.
O uso durante a gravidez deve ser limitado à análise da necessidade e dos
riscos.
É distribuído no leite materno e a amamentação não é aconselhável.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Haloperidol tem os mesmos potenciais tóxicos dos fenotiazínicos.
Os efeitos adversos mais freqüentes do haloperidol envolvem o sistema
nervoso central.

• Reações extrapiramidais ocorrem com freqüência, especialmente
durante os primeiros dias de tratamento. Na maioria dos pacientes estas
reações consistem de sintomas parkinsonianos (por exemplo, sonolência e
letargia acentuadas, hipersalivação, olhar fixo), e são de moderadas a
graves e geralmente reversíveis com suspensão da droga. Outras reações
neuromusculares menos freqüentes têm sido relatadas, mas usualmente
mais graves, incluindo sensação de agitação motora (isto é, acatisia),
distonia tardia e reações diatônicas (hipereflexia, opistótono, crises
oculogíricas, torcicolo, trisma). Geralmente, a ocorrência e gravidade da
maioria das reações extrapiramidais estão relacionadas com a dose, ocorrem
em doses relativamente altas e desaparecem ou se tornam menos graves
após redução da dosagem. Muitos pacientes respondem rapidamente ao
tratamento com um anticolinérgico antiparkinsoniano, como benzeropina,
ou tri-hexifenidil. Se as reações extrapiramidais persistirem, o haloperidol
deve ser suspenso.

• Síndrome neuroléptica maligna pode ocorrer em pacientes recebendo
haloperidol ou outro antipsicótico. É caracterizada por hipertermia,
disfunção extrapiramidal grave, incluindo hipertonicidade muscular grave,
variação de níveis de consciência (incluindo estupor e coma), alteração do
estado mental, instabilidade autonômica (hipertensão, taquicardia,
arritmias, palidez, sudorese), aumento de CPK, rabdomiólise, insuficiência
renal aguda e leucocitose. A síndrome não é comum, tem início súbito ou
imprevisível, surge geralmente cedo no início do tratamento com
antipsicóticos (primeira semana), freqüentemente não é reconhecida e
pode ser fatal em 5 a 20% dos casos se não tratada. Fatores de risco
incluem jovens, masculinos, calor, exaustão física, desidratação, doença
orgânica cerebral, aumento brusco na dosagem e uso de antipsicóticos de
alta potência e preparação depot.

Não há tratamento específico, tendo sido usados em poucos pacientes
dantrolene, bromocriptina, amantadina, levodopa/carbidopa ou pancurônio.

• Discinesia tardia também está associada com o uso de haloperidol, ou
outros antipsicóticos, como os fenotiazínicos. Pode ocorrer com o uso
prolongado ou após suspensão da droga. Pacientes geriátricos com altas
doses, especialmente do sexo feminino, têm maior risco. Os sintomas são
persistentes e em alguns pacientes podem ser irreversíveis.
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A discinesia tardia é caracterizada por movimentos involuntários da língua,
face, boca ou mandíbula (protusão da língua, movimentos com a bochecha,
mastigação, etc) algumas vezes acompanhados de movimentos involuntários
das extremidades ou do tronco. Movimentos finos vermiculares da língua
podem ser um sinal precoce da síndrome e a suspensão imediata do
haloperidol nesta fase pode prevenir o desenvolvimento da síndrome.

Os agentes antiparkinsonianos não melhoram o quadro de discinesia tardia
e tendem a exacerbar os sintomas.

Mais freqüentes                   Menos  freqüentes                   Raros, ou muito raros

SNC: acatisia, efeitos extrapiramidais, síndrome parkinsoniana, visão
turva, discinesia tardia, alucinações, sonolência, cansaço exagerado,
confusão, depressão, ansiedade, síndrome neuroléptica maligna.
AR: broncospasmo, laringoespasmo.
AC: hipotensão ortostática, ataque cardíaco, arritmias cardíacas.
AD: redução da sede, boca seca, constipação, náusea, vômitos, icterícia
obstrutiva.
AGU: dolorimento dos seios, galactorréia, ginecomastia, alterações do
sangramento menstrual, ganho de peso, dificuldade de urinar, impotência,
alteração da função sexual, priapismo.
HEMAT: agranulocitose, anemia, leucocitose, leucopenia transitória.
DERM: dermatite alérgica, reações alérgicas, exantema, fotossensibilidade
cutânea.
Outros: diminuição da sudorese.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3-Depressores do sistema nervoso central: haloperidol pode ter ação
aditiva ou potenciar a ação de outros depressores do sistema nervoso
central, como analgésicos opiáceos, barbitúricos ou outros sedativos,
anestésicos e álcool. Sedação excessiva pode ocorrer.
• 3-Rifampicina: redução de até 70% nas concentrações séricas do
haloperidol e redução da eficácia antipsicótica.
• 3-Metildopa: associação com haloperidol pode provocar demência em
muitos pacientes.
• 3-Anticolinérgicos (biperideno): efeitos variáveis. Inibição dos efeitos
terapêuticos dos antipsicóticos, piora dos sintomas esquizofrênicos,
desenvolvimento de discinesia tardia.
• 3-Bromocriptina: possível inibição dos efeitos antipsicóticos.
• 3-Carbamazepina: redução das concentrações séricas do haloperidol.
• 3-Guanetidina: inibição dos efeitos anti-hipertensivos da guanetidina.
• 2-Levodopa: inibição dos efeitos antiparkinsonianos da levodopa.
• 3-Lítio: neurotoxicidade grave em raros pacientes. Alterações na
consciência, encefalopatia, efeitos extrapiramidais, febre, leucocitose.
• 3-Quinidina: aumento dos riscos de toxicidade.
• 3-Fluoxetina, fluvoxamina: risco de reações extrapiramidais.
• 3-Propranolol: os efeitos farmacológicos de ambas as drogas podem ser
aumentados.
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SUPERDOSAGEM

Em geral se espera que a superdosagem por haloperidol produza efeitos que
são extensão das reações adversas comuns: reações extrapiramidais
graves, hipotensão e sedação têm sido os principais efeitos relatados.
Depressão do sistema nervoso central, com arreflexia ou estimulação do
SNC, com convulsões seguidas de depressão respiratória, podem ocorrer.
Sonolência, inquietação, desorientação, confusão, excitação, pele seca,
midríase, hipertermia, vômitos, retenção urinária, arritmias, alterações
do ECG, aumento do intervalo QT e PR, bradicardia, taquicardia, fibrilação
ventricular, choque cardiovascular são todos sintomas e sinais possíveis e
variam com a gravidade do quadro de intoxicação.

• Tratamento
Sintomático e de suporte, não havendo antídoto específico. Drogas
anticolinérgicas antiparkinsonianas podem ser úteis no controle dos
sintomas extrapiramidais.
Esvaziamento gástrico e carvão ativado, quando indicados, tomando-se
cuidados respiratórios. Emese forçada não deve ser feita. Correção dos
eletrólitos e equilíbrio ácido-base. Lidocaína, fenitoína, isoproterenol,
marca-passo ventricular quando indicados. Procainamida e quinidina devem
ser evitadas, por aumentarem o intervalo QT.
Hemodiálise e diurese forçada são de pouco valor.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Haloperidol é um agente antipsicótico derivado da butirofenona.

• Mecanismo de Ação:
Os efeitos farmacológicos do haloperidol são semelhantes aos dos derivados
fenotiazínicos.
O mecanismo de ação é pouco claro, agindo como depressor do sistema
nervoso central em diversos níveis. Parece inibir o sistema de ativação
reticular ascendente, interrompendo o impulso entre o diencéfalo e a córtex.
Antagoniza as ações do ácido glutâmico no sistema extrapiramidal. Inibe os
receptores da catecolamina e a recaptação de vários neurotransmissores
no cérebro. Tem efeito antidopaminérgico central forte e atividade
anticolinérgica central fraca.

• Farmacocinética:
Haloperidol é bem absorvido por administração oral, mas parece sofrer
metabolismo de primeira passagem no fígado. Biodisponibilidade de 60%.
Pico plasmático ocorre em 2 a 6 horas após administração oral; 92% de
ligação às proteínas plasmáticas. É distribuído no leite, metabolizado no
fígado e excretado  na urina e nas fezes.
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HIDROCLOROTIAZIDA
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Nome Genérico: hidroclorotiazida
Classe Química: derivado da sulfonamida
Classe Terapêutica: diurético tiazídico; anti-hipertensivo
Forma Farmacêutica e Apresentação: Hidroclorotiazida 25 mg, em
blister com 10 ou 20 comprimidos; Hidroclorotiazida 50 mg, em envelope
com 10 comprimidos

INDICAÇÕES

Hidroclorotiazida é indicada no tratamento do edema associado a
insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática, síndrome nefrótica,
glomerulonefrite aguda e na terapêutica com corticosteróide e
estrógenos.

Indicada também na hipertensão arterial.

• Outras indicações: nefrolitíase cálcica, prevenção de osteoporose,
diabetes insípido.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Anúria;

• Insuficiência renal;

• Hipersensibilidade à droga ou a outras do grupo das sulfonamidas.

POSOLOGIA

A dose usual de hidroclorotiazida em adultos é de 12,5—50 mg por dia, em
dose única (máxima: 200 mg/dia).

Não é recomendável utilizar-se doses acima de 50 mg/dia devido ao maior
risco de desenvolver hipopotassemia e outros distúrbios hidroeletrolíticos.

Para uso pediátrico preconiza-se 1—3,3 mg/kg/dia divididos em 12/12
horas nas crianças abaixo de 6 meses e 2 mg/kg/dia de 12/12 horas em
pacientes acima de 6 meses.

No tratamento da hipertensão, a droga pode ser usada isoladamente ou em
associação com outros anti-hipertensivos. As dosagens mais baixas (até 25
mg/dia) trazem menor risco de efeitos indesejáveis, em especial os metabó-
licos, como hiperglicemia, hiperlipidemia e hipopotassemia, sem prejuízo dos
efeitos hipotensores pela diminuição da resistência vascular periférica.

Ao buscar atingir a meta de controle pressórico do paciente é recomendável
utilizar doses menores de mais de uma classe de anti-hipertensivos em
associação, do que esgotar as doses máximas toleradas de cada uma
isoladamente. Desta forma, o efeito somatório de duas ou mais drogas em
menores doses sobre a pressão arterial é mais eficaz e, ao mesmo tempo,
mais tolerável, por ocasionar menos efeitos adversos.
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PRECAUÇÕES

• Distúrbios hidroeletrolíticos (hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia,
hipercalcemia);

• Doença renal;

• Doença hepática;

• Gota;

• Doença pulmonar obstrutiva crônica;

• Lúpus eritematoso;

• Diabetes melito;

• Hiperparatireoidismo;

• Diarréia e vômitos;

• Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria B” do FDA (vide pág. 10)

Uso no 1º trimestre pode ocasionar má-formação congênita; uso nos últimos
trimestres não parece ter este risco.

Não deve ser usada indiscriminadamente para edema durante a gravidez,
apenas quando a causa é patológica (ex: edema pulmonar ou insuficiência
cardíaca congestiva).

É sabido que na gravidez o útero em expansão (causa mecânica) pode
dificultar o retorno venoso, causando edema postural, o qual deve ser
tratado apenas com a elevação dos membros inferiores.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                   menos freqüentes                    raros/muito raros

SNC: astenia, vertigem, fadiga, febre, depressão, sonolência, cefaléia,
parestesias.

AC: hipotensão postural, arritmias, pulso irregular, depleção de volume,
palpitações.

AD: anorexia, diarréia, náusea, constipação, cólica abdominal, colecistite,
insuficiência hepática, icterícia, pancreatite.

AGU: polaciúria, impotência, elevação da uréia e creatinina.

HEMAT: agranulocitose, trombocitopenia, anemia aplástica, leucopenia,
anemia hemolítica, neutropenia.

DERM: dermatite alérgica, pápulas, exantema.

METAB: hiperglicemia, hiperuricemia, desequilíbrio hidroeletrolítico,
alcalose hipoclorêmica, hipopotassemia, hiponatremia, fotossensibilidade,
hipercalcemia, hipocloremia, hipomagnesemia, aumento dos triglicérides e
LDL-colesterol, gota, visão turva.
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 2-inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA): risco de
hipotensão postural quando adicionados à terapêutica diurética em
andamento; hipotensão da 1ª dose em pacientes hipovolêmicos ou com depleção
de sódio e/ou restrição de sódio devido ao uso de diuréticos; resposta
hipotensora transitória, evitar a dose de diurético no 1º dia de IECA.
• 3-antiinflamatórios não esteróides (AINE): uso simultâneo pode reduzir
os efeitos diuréticos e anti-hipertensivos.
• 3-cálcio (em altas doses): risco da síndrome milk-alkali; monitorar
hipercalcemia.
• 3-colestiramina/colestipol: reduz as concentrações séricas dos tiazídicos.
• 3-corticosteróides: terapia concomitante pode resultar em perda excessiva
de potássio.
• 3-diazóxido: hiperglicemia.
• 3-digitálicos: hipopotassemia induzida pelos diuréticos aumenta o risco
de intoxicação digitálica.
• 3-hipoglicemiantes (inclusive insulina): os diuréticos tiazídicos tendem
a fazer aumentar a glicemia, ocasionando necessidade de maiores dosagens
dos agentes antidiabéticos.
• 3-lítio: aumenta as concentrações séricas de lítio, podendo causar toxicidade.
• 3-metotrexato: aumenta o risco de depressão da medula óssea.

SUPERDOSAGEM

Não há relato de óbitos por intoxicação com hidroclorotiazida (dose máxima
relatada em seres humanos: 10,0 g).
Os sinais e sintomas da intoxicação aguda incluem hipotensão, taquicardia,
cefaléia e rubor generalizado. Pode haver complicações como isquemia
coronariana e infarto agudo do miocárdio, arritmias e choque.
Não há antídoto especifico. O tratamento é baseado em medidas de suporte
cardiocirculatório, como uso de expansores plasmáticos. Deve-se evitar,
dentro do possível, o uso de vasopressores, devido ao risco de precipitar ou
agravar arritmias. A taquicardia pode ser tratada com β-bloqueadores. Pode
ser necessário digitalizar o paciente. A função renal deve ser monitorada.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de ação:
Inibe a reabsorção de sódio e cloreto no ramo ascendente da alça de Henle
e túbulos distais, aumentando a excreção urinária de sódio e cloretos; o
radical sulfonamida proporciona certa atividade inibidora da anidrase
carbônica; outras ações: aumenta a excreção de potássio e bicarbonato,
diminui a excreção de cálcio, promove retenção de ácido úrico. Sua ação
anti-hipertensiva é dependente da depleção do sódio, queda na resistência
vascular periférica e redução do volume extracelular.

• Farmacocinética:
— início de ação: 2 horas
— pico de ação: 4 horas
— duração: 6 a 12 horas
— meia-vida: 5,6 a 14,8 horas
— excretada pela urina na forma inalterada. Hidroclorotiazida atravessa a
barreira placentária e é distribuída no leite.
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IBUPROFENO

• Febre
• Dor
• Dismenorréia
• Doenças inflamatórias

• Artrite reumatóide
• Artrite reumatóide juvenil
• Osteoartrite
• Outros usos: gota, cefaléia

vascular

• Doenças inflamatórias
Ibuprofeno é usado por seus efeitos antiinflamatórios e analgésicos para
tratamento sintomático de artrite reumatóide aguda e crônica e osteoartrite.
A droga é apenas paliativa nessas condições e com a suspensão do tratamento
quase todos os sintomas reaparecem. No entanto, a droga melhora a dor e a
rigidez articular, reduz o edema, melhora a força de apoio e a flexão da
articulação. Não altera, entretanto, o processo reumatóide básico.

INDICAÇÕES
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Ibuprofeno também é usado por
seus efeitos antiinflamatórios e
analgésicos no tratamento sinto-
mático de condições inflamatórias
não articulares, como as infla-
mações musculares.

A resposta do paciente a um
antiinflamatório não-esteroidal é
variável: os pacientes que não
respondem a um agente podem ser
tratados com sucesso com outro
antiinflamatório diferente. Entre-
tanto, os antiinflamatórios não-
esteroidais são geralmente contra-
indicados em pacientes com rea-
ções de sensibilidade precipitadas
por aspirina ou outro antiinflama-
tório não-esteroidal (urticária,
broncospasmo, rinite grave).

No tratamento da artrite reuma-
tóide em adultos, os antiinfla-
matórios não-esteroidais podem ser
úteis como tratamento sintomático
inicial; entretanto, pacientes com
artrite reumatóide ativa, isto é, dor
articular progressiva, rigidez ma-
tinal importante, fadiga, sinovite

ativa, elevação persistente da
velocidade de hemossedimentação
ou da proteína C-reativa apesar do
regime adequado de antiinflama-
tório não-esteroidal, são candidatos
para tratamento com drogas mo-
dificadoras da doença reumática,
como azatioprina, ciclosporina,
cloroquina, etanercept, infliximab,
metotrexato, neflunomida, penici-
lamina, sufassalazina, compostos de
ouro. Estas drogas têm o potencial
de reduzir ou prevenir dano ar-
ticular e devem ser iniciadas cedo
no curso da doença. Os antiin-
flamatórios não-esteroidais podem
ser continuados com estas drogas
ou serem suspensos, dependendo da
resposta do paciente. A associação
com corticosteróides aumenta o
risco de sangramento intestinal.

Ibuprofeno tem sido usado
também com algum sucesso no
tratamento de outras doenças
inflamatórias, como gota, espon-
dilite anquilosante e artrite por
psoríase.

Nome Genérico: ibuprofeno
Classe Química: derivado do ácido propiônico
Classe Terapêutica: antiinflamatório não-esteroidal
Forma Farmacêutica e Apresentação: Ibuprofeno 600 mg, em
envelopes com 10 comprimidos
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• Outros usos:
Ibuprofeno tem sido usado para alívio da dor leve e moderada, para alívio
da dismenorréia e para reduzir a febre. Tem sido usado como automedicação
para alívio de dores menores associadas com resfriados comuns, cefaléia
(incluindo enxaqueca), dor de dente, dores musculares, dor nas costas,
dor no pós-operatório e para reduzir a febre.

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade aos antiinflamatórios não-esteroidais, incluindo sintomas
de asma, pólipo nasal e angioedema.

POSOLOGIA

• Doenças inflamatórias

— Adultos: 400 a 800 mg 3 a 4 vezes ao dia. A dose não deve exceder 3,2 g ao dia.

— Crianças com peso inferior a 20 kg: dose máxima de 400 mg ao dia

— Crianças com peso entre 20 a 30 kg: dose máxima de 600 mg ao dia

— Crianças com peso entre 30 a 40 kg: dose máxima de 800 mg ao dia

— Crianças com peso superior a 40 kg: dose de adultos

Doses acima de 40 mg/kg/dia em crianças aumentam os riscos de efeitos
adversos.

A resposta terapêutica ótima pode ocorrer em poucos dias ou até em 1
semana, mas usualmente ocorre em 2 semanas após o início do tratamento.
Pacientes com artrite reumatóide geralmente necessitam doses maiores
que na osteoartrite. Quando ocorrer uma resposta satisfatória, a dose
deve ser reavaliada e ajustada.

• Dor leve a moderada

— Adultos: 600 mg a cada 4 ou 6 horas, conforme a necessidade.

— Crianças: 300 mg (10 e 11 anos), a cada 6 ou 8 horas e não mais que 4
vezes ao dia.

• Febre

— Crianças: 5 a 10 mg/kg, para temperaturas acima ou abaixo de 39°C,
respectivamente. Dose máxima diária: 40 mg/kg.

Ibuprofeno deve ser administrado por via oral. Se ocorrerem distúrbios
gastrointestinais o ibuprofeno deve ser administrado com alimentos ou
com leite, ou ter a dosagem reduzida.

A dosagem de ibuprofeno deve ser ajustada cuidadosamente de acordo com
as necessidades e respostas individuais, procurando-se usar a menor dose
eficaz possível.

Alguns trabalhos indicam que o ibuprofeno em doses abaixo de 2.400 ou 2.000
mg ao dia não teria ação antiinflamatória, apenas analgésica e antitérmica.
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PRECAUÇÕES

• Lúpus eritematoso sistêmico;
• Colite ulcerativa;
• Úlcera péptica, úlcera gástrica ou duodenal;
• Doença hepática;
• Asma brônquica;
• Insuficiência cardíaca congestiva;
• Hipertensão arterial.

• A segurança e a eficácia do uso de ibuprofeno em crianças menores de 6
meses de idade não estão estabelecidas. Ibuprofeno não deve ser usado
como automedicação em crianças menores de 2 anos de idade.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Embora estudos em animais não tenham demonstrado efeitos teratogênicos
do ibuprofeno, a segurança de seu uso durante a gravidez não está
estabelecida. Ibuprofeno pode causar interferência no trabalho de parto,
distocia e retardo do parto.
O uso de ibuprofeno não é recomendado durante a gestação, especialmente
durante o último trimestre, ou durante o trabalho de parto. A distribuição
no leite não está determinada, mas o seu uso não é recomendado durante
a amamentação, pelo risco potencial de inibição da síntese de
prostaglandinas no neonato.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Os efeitos adversos mais freqüentes do ibuprofeno envolvem o trato
gastrointestinal, com algumas manifestações graves, como perfuração e
sangramento gástrico ou intestinal. Entretanto, em doses baixas, o
ibuprofeno parece causar menos risco de sangramento gastrointestinal
que outros antiinflamatórios não-esteroidais, como piroxicam, indometacina,
naproxeno e diclofenaco.
A perfuração e o sangramento gastrointestinal podem ocorrer em qualquer
momento da administração crônica de ibuprofeno. Diversos fatores estão
associados ao maior risco de efeitos gastrointestinais graves dos
antiinflamatórios não-esteroidais, como doses elevadas, uso crônico,
pacientes geriátricos, doença gástrica pré-existente, uso concomitante
de outras drogas, como corticosteróides e anticoagulantes. Em pacientes
de risco, o uso de protetores da mucosa gástrica pode estar indicado,
como o misoprostol, bloqueadores da bomba de prótons ou antagonistas
dos receptores H2 da histamina.

Mais freqüentes                    Menos freqüentes                  Raros, ou muito raros

SNC: nervosismo, irritabilidade, cefaléia, zumbidos, meningite asséptica,
alterações mentais, alterações do humor,  alucinações, insônia.
AR: dificuldade respiratória.
AC: vasculite, taquicardia, palpitações.
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AD: dor abdominal, queimação, náusea, flatulência, tontura, perda do
apetite, diarréia, constipação, vômitos, sangramento intestinal, vômitos
sangüíneos, úlcera esofagiana, úlcera gástrica, perfuração gastrointestinal,
gastrite, pancreatite, icterícia, estomatite aftosa.
AGU: necrose tubular renal, insuficiência renal, poliúria, hematúria,
sangramento vaginal.
HEMAT: prurido, pancitopenia, leucopenia, neutropenia, agranulocitose,
anemia aplástica, anemia hemolítica.
DERM: exantema cutâneo, dermatite alérgica, necrólise epidérmica tóxica,
síndrome de Stevens-Johnson, fotossensibilidade da pele, urticária.
Outros: edema, retenção de líquidos, reação alérgica, reação anafilática,
angioedema, espasmo de laringe, alterações visuais, ambliopia, visão turva,
distúrbios da visão de cores, reação semelhante à doença do soro, rinite,
neuropatia periférica, síndrome semelhante ao lúpus.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–álcool: riscos de sangramento gastrointestinal.
• 2–anticoagulantes: aumento dos efeitos dos anticoagulantes.
• 3–anti-hipertensivos (bloqueadores alfa, inibidores da ECA, bloqueadores
dos receptores da angiotensina II, betabloqueadores, diuréticos): inibição
dos efeitos dos anti-hipertensivos.
• 2–aspirina: os efeitos farmacológicos de alguns AINES podem ser reduzidos.
• 3–cardiotônicos: aumento dos níveis séricos e risco de toxicidade,
especialmente com a indometacina, provável interação com outros
antiinflamatórios.
• 3–ciclosporina: aumento do risco de nefrotoxicidade.
• 3–corticosteróides: aumento do risco de ulceração gastrointestinal.
• 3–diuréticos poupadores de potássio: risco de hiperpotassemia.
• 3–fenilpropanolamina: possibilidade de reação hipertensiva aguda.
• 3–lítio: elevação dos níveis séricos do lítio, com riscos de toxicidade.
• 2–metotrexato: elevação dos níveis séricos do metotrexato, com riscos
de toxicidade.
• 3–triantereno: insuficiência renal aguda.

SUPERDOSAGEM

As manifestações da superdosagem por ibuprofeno dependem da quantidade
de droga ingerida e do tempo de duração da superdosagem. As respostas
são geralmente individuais. Ocasionalmente a superdosagem pode levar à
morte. Os sintomas mais freqüentes são: dor abdominal, náuseas, vômitos,
letargia, sonolência, cefaléia, zumbidos, depressão do SNC, convulsão,
hipotensão, bradicardia, taquicardia e fibrilação atrial. Em casos raros
podem ocorrer acidose metabólica, coma, insuficiência renal aguda, hiper-
potassemia, apnéia e insuficiência respiratória.

• Tratamento
Tratamento de suporte clínico. Esvaziamento gástrico por emese forçada
com ipeca ou lavagem gástrica em 30 a 60 minutos da ingestão. Carvão
ativado pode reduzir a absorção do ibuprofeno. Alcalinização e diurese
forçada podem ser úteis.
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FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:
Ibuprofeno tem as mesmas ações farmacológicas de outros antiinflamatórios
não-esteroidais.
Inibe a síntese de prostaglandinas por inibição da cicloxigenase, COX -1 e
COX-2. A inibição da COX-1 é provavelmente a responsável pelos efeitos
indesejáveis sobre a mucosa gástrica e sobre a agregação plaquetária.
Inibidores seletivos da COX-2, como celecoxib e rofecoxib, provocariam
menos efeitos adversos exatamente por esta seletividade.
A inibição da síntese de prostaglandinas pode reduzir a intensidade e a
freqüência das contrações uterinas.
Ibuprofeno inibe a agregação plaquetária e prolonga o tempo de
sangramento, mas não afeta o tempo de protrombina ou o tempo de
coagulação total.

• Farmacocinética:
80% de uma dose oral são absorvidos. A velocidade de absorção e a
concentração plasmática são reduzidas pelos alimentos. Início de ação em
30 minutos; pico plasmático em 1 a 2 horas; meia-vida de 2 a 4 horas.
Metabolizado no fígado excretado na urina.
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INDINAVIR

Os objetivos primários da tera-
pêutica anti-retroviral na infecção
pelo HIV é a supressão máxima e
durável da carga viral (medida pelos
níveis plasmáticos de HIV-1 RNA),
restauração e ou preservação da
função imunológica (medida pela
contagem de células CD4 e CD8),
melhora da qualidade de vida e
redução da morbidade e mortalidade
relacionadas com o HIV.

Estes objetivos podem ser alcan-
çados pelo uso agressivo de esquemas
multidrogas anti-retrovirais que
reduzem a replicação viral, limitam a
possibilidade de seleção de cepas
resistentes do HIV e retardam a
progressão da doença.

A escolha do esquema terapêutico
e diretrizes gerais do tratamento
de pacientes com AIDS estão
determinadas nas Recomendações
para terapia anti-retroviral, do
Ministério da Saúde, que devem ser
consultadas.

Indinavir, em associação com dois
inibidores da transcriptase reversa
não-análogos de nucleotídeos, é
usado como profilaxia da infecção
por HIV em casos de exposição
ocupacional de pessoal de saúde
(contato através de via per-
cutânea, mucosa ou pele com
solução de continuidade, com
sangue, tecidos ou outros fluidos
associados com risco de infecção).
Outros esquemas também têm sido
usados. Para maiores informações
consultar o Manual de condutas em

exposição ocupacional a material

biológico: hepatites e HIV, do
Ministério da Saúde.

Indinavir, como outros anti-
retrovirais, não deve ser usado
isoladamente, como monoterapia, e
as dosagens devem ser observadas
cuidadosamente pelos pacientes
para se evitar o surgimento de
resistência do vírus às drogas
empregadas.

CONTRA-INDICAÇÕES

Associação com rifampicina
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Nome Genérico: sulfato de indinavir
Classe Química: inibidor da protease do HIV
Classe Terapêutica: anti-retroviral
Forma Farmacêutica e Apresentação: Indinavir 400 mg, em frasco
com 60 ou 90 cápsulas.

INDICAÇÕES

• Tratamento da imunodeficiência causada por infecção pelo HIV;
• Profilaxia pós-exposição da infecção pelo HIV.

Indinavir é usado para tratamento da imunodeficiência humana provocada
por infecção pelo HIV 1, em associação com outros agentes anti-retrovirais,
em adultos.
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POSOLOGIA

• Adultos e adolescentes: 800 mg de 8/8 horas; ou 800 mg + 100-200 mg
ritonavir de 12/12 horas.

• Neonatos: não há dados disponíveis.

• Crianças: 500 mg/m² de 8/8 horas. Em crianças com pequena superfície
corporal (<0,6 m2), dose pode ser menor: 300- 400 mg/m² de 8/8 horas. A
dosagem ótima em crianças ainda está sendo investigada.

• Dosagem na insuficiência renal: não necessita ajuste.

• Dosagem na insuficiência hepática moderada: 600 mg de 8/8 horas
(não associar o ritonavir).

PRECAUÇÕES

• Hemofilia;

• Diabetes;

• Cálculos renais;

• Cirrose hepática.

• Se ocorrerem sinais de nefrolitíase, como dor no flanco, com ou sem
hematúria, o indinavir deve ser suspenso por 1 a 3 dias e reconsiderado o
seu uso.

• Os pacientes devem ser informados de que o tratamento com indinavir
não reduz o risco de transmissão do HIV a outras pessoas, pelo contato
sexual e contaminação sangüínea, e que as práticas estabelecidas para
prevenir a transmissão do HIV devem ser mantidas durante o tratamento
anti-retroviral.

• Sangramento espontâneo pode ser aumentado em pacientes com hemofilia
recebendo indinavir ou outro inibidor da protease.

• Os pacientes em uso de indinavir devem ser avisados sobre a possibilidade
de ocorrer hiperglicemia, diabetes ou exacerbação de diabetes pré-
existente e também da possibilidade de acumulação de gordura localizada.

• Indinavir deve ser administrado 1 hora antes ou 2 horas após uma refeição.
Alternativamente, o indinavir pode ser administrado com alimentos de baixo
teor de gordura e proteína. Associado com ritonavir pode ser administrado
com ou sem alimentos.

• Pacientes em uso de indinavir devem ser adequadamente hidratados, pelo
risco de desenvolvimento de nefrolitíase ou urolitíase.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Não há evidência de mutagenicidade ou teratogenicidade com o uso de
indinavir.
A excreção da droga no leite materno não está estudada, não sendo
recomendável o uso durante a amamentação.

INDINAVIR
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EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                    Menos freqüentes                    Raros ou muito raros:

SNC: ansiedade, tontura, fadiga, cefaléia, visão turva, insônia.
AR: tosse.
AC: hipertensão.
AD: náusea, hiperbilirrubinemia, vômitos, diarréia, gosto desagradável,
dor abdominal, refluxo gastroesofagiano, hiperglicemia, diabetes, aumento
de triglicérides e colesterol, efeitos adipogênicos (redistribuição e
acumulação de gordura corporal, incluindo obesidade central, alargamento
dorsocervical por gordura, aumento de mamas), aumento da amilase sérica,
constipação, flatulência.
AGU: cálculos renais.
DERM: exantema, alopecia, alterações e hiperpigmentação das unhas,
reação anafilactóide, prurido, urticária, eritema multiforme, síndrome de
Stevens-Johnson.
Outros: dor nas costas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 1–alcalóides do ergot: aumento dos níveis plasmáticos dos alcalóides do
ergot; associação contra-indicada.
• 3–anticoncepcionais orais: podem ter sua eficácia reduzida pelo indinavir.
• 3–cetoconazol, itraconazol: aumento dos efeitos do indinavir, cuja
dose deve ser reduzida para 600 de 8 em 8 horas.
• 1–astemizol: aumento da concentração plasmática do astemizol.
• 3–barbitúricos: aumento dos efeitos dos barbitúricos, com riscos de
toxicidade.
• 2–carbamazepina: reduz significativamente os efeitos do indinavir;
aumento dos efeitos da carbamazepina. Associação não recomendada.
• 1–cisaprida: aumento dos níveis plasmáticos da cisaprida.
• 3–claritromicina: aumento da concentração plasmática da claritromicina.
• 3–delavirdina: aumenta os efeitos do indinavir, cuja dose deve ser reduzida.
• 2–efavirenz: reduz os efeitos do indinavir, cuja dose deve ser aumentada
para 1.000 mg de 8 em 8 horas.
• 3–eritromicina: aumento dos efeitos de ambas as drogas.
• 3–fenitoína: reduz os efeitos do indinavir e pode aumentar os efeitos da
fenitoína.
• 1–lovastatina: aumento dos níveis e efeitos da lovastatina.
• 1–midazolam: aumento dos níveis plasmáticos e da duração dos efeitos
do midazolam; associação contra-indicada.
• 3–nelfinavir: reduz o clearance do indinavir, cuja dose dever ser reduzida
para 1.200 mg ao dia.
• 3–nevirapina: reduz os níveis plasmáticos do indinavir, não requerendo
ajuste de dosagem.
• 2–rifabutina: reduz os efeitos do indinavir e aumenta os efeitos da rifabutina.
• 1–rifampicina: reduz os efeitos do indinavir; associação contra-indicada.
• 3–ritonavir: aumento dos efeitos do indinavir, cuja dose deve ser reduzida
para 400 mg de 8 em 8 horas.

INDINAVIR
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• 3–saquinavir: aumento dos efeitos do indinavir, cuja dose deve ser
reduzida.
• 3–sildenafil: aumento de seus efeitos adversos.
• 1–sinvastatina: aumento dos efeitos da sinvastatina; associação contra-
indicada.
• 1–terfenadina: aumento dos níveis plasmáticos da terfenadina; associação
contra-indicada.
• 1–triazolam: aumento dos níveis plasmáticos e da duração dos efeitos do
triazolam; associação contra-indicada.
• 3–erva de São João, alho: reduzem os efeitos do indinavir.

SUPERDOSAGEM

Os principais sintomas da superdosagem são náuseas, vômito, diarréia,
dor no flanco e nefrolitíase.

Tratamento de suporte, mantendo-se o paciente sob observação cuidadosa.

Hemodiálise ou diálise peritoneal não estudadas.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Tem ação virustática sobre o HIV-1 e HIV-2. Resistência in vitro já foi
produzida, com evidência de resistência cruzada com outros inibidores da
protease.

Indinavir é um agente anti-retroviral sintético, um inibidor da protease do
HIV. Difere estruturalmente de outros inibidores da protease e de outros
anti-retrovirais.

• Mecanismo de ação:
Indinavir é um inibidor seletivo e competitivo da protease do HIV, de forma
reversível. A protease tem função essencial na replicação do HIV.

• Farmacocinética:
Absorção rápida pelo trato gastrointestinal; pico plasmático de 0,8 horas
em adultos; concentração plasmática reduzida com alimentos altamente
calóricos, gordurosos e protéicos; 60% de ligação com as proteínas;
metabolismo hepático, excretado principalmente nas fezes (83%) e também
na urina. Vida média de 1,8 horas.
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ISONIAZIDA (INH)

• O uso da isoniazida é recomendado
nos indivíduos com menos de 15 anos,
não vacinados com BCG, contato de
TB pulmonar bacilífera, sem sinais da
doença ativa e forte reatores à
prova tuberculínica (> 10 mm).

• A isoniazida é indicada também
para aquelas crianças vacinadas
com BCG nos últimos três anos e com
resposta à prova tuberculínica igual
ou superior a 15 mm.

• Recomenda-se o uso da isoniazida
em recém-nascidos contatos de
adulto com doença ativa. Deve ser
administrada durante 3 meses, após
o que se faz a prova tuberculínica.
Se o resultado for positivo (> 10 mm),
a quimioprofilaxia deve ser mantida
por mais 3 meses. Se negativo,
interrompe-se o uso da droga e
aplica-se a vacina BCG.

• Em populações indígenas, reco-
menda-se que todo contato de
tuberculose bacilífero, forte reator
à prova tuberculínica (> 10 mm),

independentemente da idade e do
estado vacinal, após avaliação clínica
e afastada a possibilidade de
tuberculose doença através de
baciloscopia e exame radiológico,
deve receber terapia preventiva.

• São também orientados para sub-
meter-se a quimioprofilaxia, em
unidades de saúde que tenham
condições de realizar um acompa-
nhamento adequado, os reatores
fortes à prova tuberculínica, sem
tuberculose ativa, mas em situações
clínicas associadas a alto risco de
desenvolvê-la, como: diabetes melito
insulinodependente, silicose, nefro-
patias graves, neoplasias malignas
de cabeça e pescoço, sarcoidose,
linfomas, uso prolongado de corti-
costeróides em doses imunossu-
pressoras, quimioterapia antineoplá-
sica, tratamento com medicamentos
imunodepressores e portadores de
imagem radiológica compatível com
tuberculose inativa sem história de
quimioterapia prévia.
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Nome Genérico: isoniazida
Classe Química: derivado sintético do ácido isonicotínico
Classe Terapêutica: tuberculostático
Forma Farmacêutica e Apresentação: Isoniazida 100 mg, envelope
com 10 comprimidos

INDICAÇÕES

• Tuberculose pulmonar, ativa ou latente.

A isoniazida é utilizada para tratamento de todos os tipos de tuberculose,
sendo empregada simultaneamente com outros fármacos. É sempre incluída
em todos os esquemas terapêuticos, a não ser que haja contra-indicação
ou resistência  ao medicamento.

Devido à resistência, a droga deve ser sempre associada a outros
tuberculostáticos.

A isoniazida é também indicada, isoladamente, em situações bem
determinadas com base no resultado do PDD.
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O tratamento da tuberculose
latente com isoniazida está indicado
em pacientes HIV positivos sem sinais
ou sintomas sugestivos de tuber-
culose, nas seguintes situações:

A. Com radiografia de tórax
normal, e:

1) reação ao PPD maior ou igual a 5 mm;

2) contatos intradomiciliares ou
institucionais de tuberculose baci-
lífera; ou

3) PPD não reator ou com enduração
entre 0 e 4 mm, com registro
documental de ter sido reator ao
PPD e não submetido a tratamento
ou a quimioprofilaxia na ocasião.

B. Com radiografia de tórax
anormal: presença de cicatriz ra-
diológica de TB sem tratamento
anterior (afastada possibilidade
de tuberculose ativa por meio de
exames de escarro e radiografias
anteriores) independente do
resultado do PPD.

Considerava-se o uso da isonia-
zida, nessas situações, como pro-
filaxia, admitindo-se hoje como uma
infecção latente e o emprego da
isoniazida como tratamento, com o
objetivo de se prevenir o desen-
volvimento da tuberculose clínica.
Esta nova nomenclatura, entre-
tanto, não é consensual.

Para outras recomendações, consultar as Diretrizes brasileiras para
tuberculose 2004, do II Consenso Brasileiro de Tuberculose.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Doença hepática;

• Hipersensibilidade conhecida à droga. 

POSOLOGIA

• Consultar Monografia da associação de isoniazida e rifampicina para
posologia - pág. 181.

Em todos os esquemas de tratamento da tuberculose ativa, a isoniazida
deve ser associada à rifampicina e pirazinamida, a não ser que haja
impossibilidade de uso de uma das drogas.

A dosagem também pode ser determinada segundo o peso corporal,
especialmente quando não se usam as associações em doses fixas:

— 10 mg/kg/dia para pacientes com peso corporal até 20 kg

— De 20 kg a 35 kg de peso corporal: 200 mg/dia;

— De 35 kg a 45 kg de peso corporal: 300 mg/dia

— Mais de 45 kg de peso corporal: 400 mg/dia

Na meningite tuberculosa a dose de isoniazida é de 20 mg/kg/dia, com dose
máxima de 400 mg/dia em associação com rifampicina e pirazinamida (2RHZ/
7RH Esquema II- Ministério da Saúde).
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• Tratamento da infecção latente:

— Adultos: 300 mg/dia, durante 6 meses, pelo menos;

— Crianças: 10 a 15 mg/kg (máximo de 300 mg/dia), durante 6 meses, pelo menos.

Isoniazida tem sido usada também em doses fixas com rifampicina e
pirazinamida, em esquemas diários ou intermitentes, 2 ou 3 vezes por
semana.

Os esquemas alternativos intermitentes são usados em administração
assistida em pacientes de risco, com dificuldade de adesão ao tratamento,
como pacientes de rua ou presidiários.

A absorção e biodisponibilidade da isoniazida diminuem com a ingestão
concomitante de alimentos. Deve ser administrada, preferencialmente, 1
hora antes ou 2 horas após as refeições em tomada única. Em caso de
intolerância digestiva, administrar junto com uma refeição.

PRECAUÇÕES

• Monitoramento da função hepática, com determinação das transaminases
séricas, é recomendável durante o tratamento com isoniazida,
especialmente nos pacientes com doença hepática crônica pré-existente.

• Estados de desnutrição, alcoolismo e diabetes podem predispor à
neuropatia periférica, com risco aumentado pelo uso de isoniazida. Nestes
pacientes o uso de piridoxina é recomendável. Quando o nível de saúde
geral de uma comunidade é baixo, esta medida deve ser geral.

• Pacientes epilépticos devem ser cuidadosamente controlados, pelo risco
de ataques convulsivos provocados pela isoniazida.

• Ao primeiro sinal de reação de hipersensibilidade, a isoniazida deve ser
suspensa e reinstituída em doses graduais após melhora dos sintomas.

• Os pacientes devem ser alertados para comunicar ao serviço de saúde a
ocorrência de fraqueza, fadiga, perda de apetite, náuseas ou vômitos,
escurecimento da urina, dormência nas mãos e pés.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Não há evidência definitiva de danos ao feto por uso de isoniazida em
mulheres grávidas.

A droga deve ser usada para tratamento sempre que possível durante a
gravidez.

— A quimioprofilaxia deve ser adiada para após o parto. Deve ser considerada
nas gestantes infectadas pelo HIV com exposição atual à tuberculose ativa
ou que, em algum momento, tenham sido reatoras à tuberculina, após o
primeiro trimestre de gravidez.

— Também deve ser usada durante a amamentação.

— Avaliar a necessidade de adição de piridoxina à gestante e nutriz.
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0+

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Neurite periférica, geralmente precedida de parestesia dos pés e das mãos,
é o efeito adverso mais comum da isoniazida. Ocorre mais freqüentemente
em pacientes mal-nutridos e nos predispostos a neurites, como alcoólatras
ou diabéticos.

Os efeitos neurotóxicos podem ser prevenidos ou melhorados com
administração simultânea de piridoxina (10 a 50 mg/dia).

Elevação transitória das transaminases e aumento de bilirrubina podem
ocorrer em 10 a 20% dos pacientes, mas geralmente retornam aos valores
normais com a continuidade do tratamento. A incidência de hepatite
associada à isoniazida é menor em pacientes com menos que 20 anos do que
naqueles maiores de 35 anos ou que fazem uso diário de álcool.

Mais freqüentes              Raros ou muito raros (todos graves)

 
SNC: neurite periférica (grave), neurotoxicidade, neurite ótica, convulsão,
encefalopatia tóxica, ataxia, estupor, zumbidos, euforia, distúrbio da
memória, sonolência e psicose.
AD: hepatite (grave), diarréia, náusea, vômitos, dor gástrica, disfunção
progressiva do fígado, ictérica e hepatite grave, especialmente em
pacientes alcoólatras; boca seca.
HEMAT: discrasias sangüíneas, agranulocitose, eosinofilia, trombocitopenia,
meta-hemoglobinemia, anemia sideroblástica ou aplástica.
DERM: pelagra.
Outros: acidose metabólica, retenção urinária, ginecomastia, síndrome
lupóide, artralgia e hiperglicemia. Reações de hipersensibilidade (febre,
erupções cutâneas, linfadenopatia, vasculite, hipotensão) geralmente 3 a
7 semanas após o início da terapêutica.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–acetaminofeno: a isoniazida pode aumentar as concentrações séricas
do acetaminofeno, com risco para toxicidade hepática.
• 3–ácido valpróico: aumento possível das concentrações séricas do ácido
valpróico.
• 3–carbamazepina: aumento das concentrações séricas da carbamazepina,
com risco de intoxicação.
• 3-ciclosserina e etionamida: a associação destas duas drogas com
isoniazida pode aumentar os seus efeitos adversos sobre o sistema nervoso.
• 3–corticosteróides: reduzem as concentrações séricas da isoniazida.
• 3–diazepam e triazolam: aumento das concentrações destas drogas.
• 2–dissulfiram: alterações mentais e dificuldades de coordenação.
• 3–etanol: alta incidência de hepatite induzida pela isoniazida em alcoólatras.
• 3–fenitoína: aumento das concentrações séricas da fenitoína, com riscos de
intoxicação.
• 3–hidróxido de alumínio: pode reduzir a absorção da isoniazida.
• 3-rifampicina: aumento do risco de toxicidade hepática pela isoniazida,
em alguns pacientes.
• 3–teofilina: aumento das concentrações da teofilina, com risco de intoxicação.
• 3–warfarina: risco de aumento da resposta hipoprotrombinêmica.
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Alterações laboratoriais:

• Falso aumento de AST e ácido úrico;

• Falsa redução da glicemia;

• Falso-positivo para glicosúria.

SUPERDOSAGEM

A superdosagem da isoniazida produz náuseas, vômitos, sonolência, fala
embolada, visão turva e alucinações visuais (cores brilhantes e desenhos
estranhos). Os sintomas geralmente ocorrem 30 minutos a 3 horas após a
ingestão. Na superdosagem acentuada podem ocorrer depressão
respiratória e do sistema nervoso central, com evolução para estupor e
coma, convulsão intratável, acidose metabólica, acetonúria e hiperglicemia.

O tratamento deve permitir ventilação adequada imediatamente. As convulsões
devem ser tratadas com diazepam intravenoso. Piridoxina 1 a 4 g IV deve ser
administrada, seguindo-se 1 g IM a cada 30 minutos até uma dose igual à da
isoniazida. Esvaziamento gástrico deve ser cuidadoso pelo risco ou presença
de convulsão. Correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-
básico. Hemodiálise ou diálise peritoneal podem estar indicados.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Isoniazida, ou INH, é a hidrazida do ácido isonicotínico, com estrutura
similar à piridoxina. É bacteriostática para o bacilo “em repouso”, e
bactericida para os microorganismo em divisão. É capaz de penetrar nas
células fagocitárias e, por isso, é ativa contra formas intra e extracelulares.
É menos efetiva contra as espécies atípicas.

• Mecanismo de ação:
Isoniazida inibe a síntese do ácido micólico, componente essencial da parede
celular das micobactérias. Outros mecanismos de ação têm sido aventados,
como a quelação de íons metálicos necessários ao metabolismo da
micobactéria e interferência no metabolismo da glicose e na respiração
celular destes microorganismos.

• Farmacocinética:
Rapidamente absorvida após administração oral, atingindo rapidamente
todos os fluidos e células. Pico plasmático em 1 ou 2 horas. As concentrações
no sistema nervoso e no líquido cefalorraquidiano variam de 20 a 100% em
relação às do plasma. Excretada primariamente na urina, inalterada ou
como derivado acetil ou como ácido isonicotínico. Meia-vida varia de 45 a
110 minutos nos indivíduos com acetilação lenta e 2 a 4,5 horas em outros.
Não há necessidade de ajuste da dose na disfunção renal, mas 1/3 ou a
metade da dose normal é recomendada na insuficiência hepática grave. A
isoniazida atravessa facilmente a barreira placentária, atingindo
concentrações no líquido amniótico e no feto e é excretada no leite materno.
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ISONIAZIDA + RIFAMPICINA
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Nome Genérico: isoniazida + rifampicina
Classe Química:  derivado sintético do ácido isonicotínico (isoniazida)
derivado semi-sintético da rifamicina (rifampicina)
Classe Terapêutica: tuberculostático
Forma Farmacêutica e Apresentação: Isoniazida 100 mg + rifampicina
150 mg, em blister com 10 cápsulas; Isoniazida 200 mg + rifampicina
300 mg, em blister com 10 cápsulas

INDICAÇÕES

• Tuberculose

A apresentação das duas drogas em uma única cápsula tem por finalidade
facilitar a prescrição e o uso pelos pacientes, reduzindo o abandono do
tratamento e, assim, diminuir o número de novos casos de tuberculose
resistente.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Insuficiência hepática;

• Hipersensibilidade conhecida a uma ou a ambas as drogas.

POSOLOGIA

• Pacientes tratados pela primeira vez (esquema I) - 2RHZ/4RH:

— 0 a 9 anos de idade: usam as drogas separadamente; rifampicina em
suspensão.

— Pacientes de 20 kg a 35 kg: dose total diária (300 mg rifampicina + 200 mg
isoniazida).

— Pacientes de 35 kg a 45 kg: dose total diária (450 mg rifampicina + 300 mg
isoniazida).

— Pacientes de peso maior que 45 kg: dose total diária (600 mg rifampicina
+ 400 mg isoniazida).

Duração do tratamento: 6 meses.

Nos 2 primeiros meses acrescenta-se pirazinamida conforme esquema:

— Pacientes de 20 kg a 35 kg: 1.000 mg/dia;

— Pacientes de 35 kg a 45 kg: 1.500 mg/dia;

— Pacientes de peso maior que 45 kg: 2.000 mg/dia.

• Pacientes que interromperam um tratamento (esquema IR) - 2RHZE/4RHE:

Esquema anterior acrescido de etambutol.
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Nos 6 meses de tratamento acrescenta-se etambutol conforme esquema:

— Pacientes de 20 kg a 35 kg: 600 mg/dia;

— Pacientes de 35 kg a 45 kg: 800 mg/dia;

— Pacientes de peso maior que 45 kg: 1.200 mg/dia.

• Pacientes com tuberculose meningoencefálica (esquema II) - 2RHZ/
7RH: mesmo esquema I com duração de 9 meses.

— R = rifampicina
— H = isoniazida
— Z = pirazinamida
— E = etambutol

Isoniazida + rifampicina deve ser ingerida, preferentemente, em jejum ou
1 hora antes ou 2 horas após as refeições, em tomada única. Em caso de
intolerância digestiva, administrar junto com uma refeição.

Consulte também as Diretrizes brasileiras para tuberculose 2004, do II
Consenso Brasileiro de Tuberculose.

PRECAUÇÕES

• Mesmas precauções do uso dos medicamentos isolados

• Monitoramento da função hepática, com determinação das transaminases
séricas, é recomendável durante o tratamento com este medicamento,
especialmente nos pacientes com doença hepática crônica pré-existente.

• Estados de desnutrição, alcoolismo e diabetes podem predispor à
neuropatia periférica, com risco aumentado pelo uso de isoniazida. Nestes
pacientes, o uso de piridoxina é recomendável. Quando o nível de saúde
geral de uma comunidade é baixo, esta medida deve ser geral.

• Pacientes epilépticos devem ser cuidadosamente controlados, pelo risco
de ataques convulsivos provocados pela isoniazida.

• Ao primeiro sinal de reação de hipersensibilidade, este medicamento deve
ser suspenso e reinstituído em doses graduais, com os fármacos isolados,
um após o outro, quando da melhora dos sintomas. Monitoramento da função
hepática, com determinação das transaminases séricas é recomendado
nesta situação.

• Pacientes em uso de anticoagulantes devem ajustar as doses e controlar
o tempo de protrombina com maior freqüência.

• Os anticoncepcionais orais devem ser substituídos por outros métodos,
durante o uso de rifampicina.

• Os pacientes devem ser advertidos da coloração vermelho-amarronzada
ou vermelho-alaranjada dos líquidos orgânicos, como a urina, suor, lágrimas
e até das lentes de contato.

• Reações imunológicas graves, resultando em insuficiência renal, hemólise
e trombocitopenia podem ocorrer em pacientes que retomam o tratamento
após um período longo de abandono. Nestes casos raros, o medicamento
deve ser imediatamente e definitivamente suspenso.
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• Os pacientes devem ser alertados para evitar o uso de bebidas alcoólicas,
por risco de hepatite e neurite periférica e para comunicar ao serviço de
saúde a ocorrência de fraqueza, fadiga, perda de apetite, náuseas ou
vômitos, escurecimento da urina, dormência nas mãos e pés.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Sempre que possível, a rifampicina e isoniazida devem ser usadas durante
a gravidez, para tratamento da tuberculose.

A amamentação não deve ser suspensa.

Vitamina K deve ser administrada ao recém-nascido pelo risco de hemorragia
pós-natal.

Avaliar a necessidade de adição de piridoxina à gestante e nutriz.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Os efeitos adversos decorrentes do uso da associação em doses fixas de
isoniazida + rifampicina são os mesmos das drogas isoladamente.

— Efeitos adversos / Reações Colaterais Isoniazida:

Neurite periférica, geralmente precedida de parestesia dos pés e das mãos,
é o efeito adverso mais comum da isoniazida. Ocorre mais freqüentemente
em pacientes mal-nutridos e nos predispostos a neurites, como alcoólatras
ou diabéticos.

Os efeitos neurotóxicos podem ser prevenidos ou melhorados com
administração simultânea de piridoxina (10 a 50 mg/dia).

Elevação transitória das transaminases e aumento de bilirrubina podem
ocorrer em 10 a 20% dos pacientes, mas geralmente retornam aos valores
normais com a continuidade do tratamento. A incidência de hepatite
associada à isoniazida é menor em pacientes com menos que 20 anos do que
naqueles maiores de 35 anos ou que fazem uso diário de álcool.

Mais freqüentes              Raros ou muito raros (todos graves)

 

SNC: neurite periférica (grave), neurotoxicidade, neurite ótica, convulsão,
encefalopatia tóxica, ataxia, estupor, zumbidos, euforia, distúrbio da
memória, sonolência e psicose.
AD: hepatite (grave), diarréia, náusea, vômitos, dor gástrica, disfunção
progressiva do fígado, ictérica e hepatite grave, especialmente em
pacientes alcoólatras; boca seca.
HEMAT: discrasias sangüíneas, agranulocitose, eosinofilia, trombocitopenia,
meta-hemoglobinemia, anemia sideroblástica ou aplástica.

DERM: pelagra.
Outros: acidose metabólica, retenção urinária, ginecomastia, síndrome
lupóide, artralgia e hiperglicemia. Reações de hipersensibilidade (febre,
erupções cutâneas, linfadenopatia, vasculite, hipotensão) geralmente 3 a
7 semanas após o início da terapêutica.

ISONIAZIDA + RIFAMPICINA
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— Efeitos adverso / Reações Colaterais Rifampicina:

Rifampicina é bem tolerada pela maioria dos pacientes nas doses
recomendadas. Os efeitos adversos mais freqüentes são relacionados ao
trato gastrointestinal. Em poucos casos, estes sintomas podem se tornar
graves e insuportáveis.

   Mais freqüentes                   Menos freqüentes                       Raros ou muito raros

 
SNC: cefaléia, sonolência, fadiga, ataxia, tontura, inabilidade para
concentração, confusão mental, alterações do comportamento, psicose.
AR: síndrome pseudogripal.

AD: mal-estar epigástrico, queimação, náusea, vômitos, anorexia,
flatulência e diarréia, candidíase oral, elevação transitória de
transaminases, bilirrubina e fosfatase alcalina. icterícia (persistente com
a suspensão da droga), hepatite.
AGU: nefrite intersticial.
HEMAT: discrasias sangüíneas, trombocitopenia (geralmente nos esquemas
intermitentes), leucopenia, púrpura, anemia hemolítica, hemoglobinúria.

DERM: dermatite alérgica, reações alérgicas, prurido, exantema cutâneo.
Outros: coloração vermelho-amarronzada ou vermelho-alaranjada de
secreções como suor, fezes, saliva, escarro, lágrima, urina, incluindo lentes
de contato, fraqueza muscular, miopatia, febre, dormência, dores
musculares e articulares, distúrbios visuais, reações de hipersensibilidade
caracterizadas como: síndrome pseudogripal, febre, calafrios (geralmente
associados com doses altas em esquemas intermitentes), edema da face e
extremidades, hipotensão e choque, prurido, urticária, erupções
acneiformes, exantema, necrólise epidérmica tóxica, vasculite, eosinofilia,
dermatite esfoliativa, conjuntivite exsudativa.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

As interações medicamentosas decorrentes do uso da associação em doses
fixas de isoniazida+rifampicina são os mesmos das drogas isoladamente.

A rifampicina pode ter sua biodisponibilidade diminuída por interação com
outros tuberculostáticos.

— Interações medicamentosas da Rifampicina:

A rifampicina acelera a biotransformação, diminuindo a concentração
sérica, reduzindo a eficácia e requerendo ajuste na dosagem de diversas
drogas metabolizadas no fígado, como :

• 3-anticoagulantes orais, anticoncepcionais orais, antifúngicos azóis
(cetoconazol, fluconazol e outros) azatioprina, barbitúricos (fenitoína,
fenobarbital), bloqueadores beta (exceto nadalol), bloqueadores do canal
de cálcio, carbamazina, cimetidina, cloranfenicol, corticosteróides,
dacarbazina, diazepam, digoxina, disopiramida, doxiciclina, fenitoína,
haloperidol, nortriptilina, quinidina, sulfoniluréias, tiroxina, trimetoprima,
zidovudina.

Outras interações:
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• 3-acetaminofeno (paracetamol): aumento dos efeitos tóxicos hepáticos
do paracetamol.

• 3-álcool: aumento dos efeitos hepatotóxicos.

• 2-ciclosporina, tacrolimus: redução das concentrações destas drogas,
com possibilidade de falha terapêutica.

• 3-etionamida: pode ter seus efeitos adversos aumentados pela rifampicina.

• 3-isoniazida: aumento do potencial hepatotóxico da isoniazida em
pacientes com baixa acetilação e doença hepática pré-existente.

• 2-inibidores da protease: aumento do clearance e redução da eficácia
dos inibidores de protease.

— Interações medicamentosas da Isoniazida:

• 3–acetaminofeno: a isoniazida pode aumentar as concentrações séricas
do acetaminofeno, com risco para toxicidade hepática.

• 3–ácido valpróico: aumento possível das concentrações séricas do ácido
valpróico.

• 3–carbamazepina: aumento das concentrações séricas da
carbamazepina, com risco de intoxicação.

• 3-ciclosserina e etionamida: a associação destas duas drogas com
isoniazida pode aumentar os seus efeitos adversos sobre o sistema nervoso.

• 3–corticosteróides: reduzem as concentrações séricas da isoniazida.

• 3–diazepam e triazolam: aumento das concentrações destas drogas.

• 2–dissulfiram: alterações mentais e dificuldades de coordenação.

• 3–etanol: alta incidência de hepatite induzida pela isoniazida em alcoólatras.

• 3–fenitoína: aumento das concentrações séricas da fenitoína, com riscos
de intoxicação.

• 3–hidróxido de alumínio: pode reduzir a absorção da isoniazida.

• 3-rifampicina: aumento do risco de toxicidade hepática pela isoniazida,
em alguns pacientes.

• 3–teofilina: aumento das concentrações da teofilina, com risco de intoxicação.

• 3–warfarina: risco de aumento da resposta hipoprotrombinêmica.

SUPERDOSAGEM

Mesmos riscos, sintomas e tratamentos das drogas isoladas.

— Superdosagem da Rifampicina:

Os riscos maiores da superdosagem referem-se aos danos hepáticos. Doses
elevadas podem provocar depressão do sistema nervoso central.

As manifestações clínicas gerais devem ser tratadas com as medidas de
suporte habituais.

— Superdosagem da Isoniazida:

A superdosagem da isoniazida produz náuseas, vômitos, sonolência, fala
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embolada, visão turva e alucinações visuais (cores brilhantes e desenhos
estranhos). Os sintomas geralmente ocorrem 30 minutos a 3 horas após a
ingestão. Na superdosagem acentuada podem ocorrer depressão
respiratória e do sistema nervoso central, com evolução para estupor e
coma, convulsão intratável, acidose metabólica, acetonúria e hiperglicemia.

O tratamento deve permitir ventilação adequada imediatamente. As
convulsões devem ser tratadas com diazepam intravenoso. Piridoxina 1 a 4
g IV deve ser administrada, seguindo-se 1g IM a cada 30 minutos até uma
dose igual à da isoniazida. Esvaziamento gástrico deve ser cuidadoso pelo
risco ou presença de convulsão. Correção dos distúrbios hidroeletrolíticos
e do equilíbrio ácido-básico. Hemodiálise ou diálise peritoneal podem estar
indicados.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Verificar nas monografias específicas de cada droga (pags. 175 e 261).

ISONIAZIDA + RIFAMPICINA

T
U

B
ER

C
U

LO
ST

Á
T

IC
O

 •
 I
SO

N
IA

ZI
D

A
 +

 R
IF

A
M

P
IC

IN
A

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17186



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico187

LAMIVUDINA (3TC)

A escolha do esquema terapêutico
e diretrizes gerais do tratamento de
pacientes com AIDS estão determi-
nadas nas Recomendações para tera-

pia anti-retroviral, do Ministério da
Saúde, que devem ser consultadas.

O uso concomitante de lamivudina
e zalcitabina não é recomendado.

Os esquemas anti-retrovirais
combinados, utilizados na gestação,
devem conter, sempre que possível,
zidovudina e lamivudina, associados
a nelfinavir ou nevirapina. Consultar
as Recomendações para profilaxia

da transmissão vertical do HIV e

terapia anti-retroviral em gestan-
tes, do Ministério da Saúde.

A associação lamivudina + zido-
vudina ou estavudina também é
usada na profilaxia pós-exposição
em acidentes ocupacionais. Con-
sultar o Manual de condutas em
exposição ocupacional a material

biológico: hepatites e HIV, do
Ministério da Saúde.

Lamivudina, como outros anti-
retrovirais não devem ser usados
isoladamente para tratamento da
imunodeficiência humana causada
por infecção pelo HIV, como mono-
terapia, para se evitar o surgimen-
to de resistência do vírus às drogas
empregadas. Lamivudina é usada na
hepatite B crônica com evidência
de replicação viral e inflamação
hepática ativa. A terapêutica com
lamivudina está associada com
melhora histológica à biopsia hepá-
tica, redução no DNA HBV, norma-
lização das concentrações cediças
de ALT e soroconversão do HBeAg
(desaparecimento do HBeAg e
desenvolvimento de anticorpo anti-
HBeAg em até 16% dos pacientes
com hepatite B crônica).

Também parece reduzir o risco de
reinfecção por HBV em pacientes
submetidos a transplante ortotópico
de fígado.

Lamivudina é usada em associação com outros anti-retrovirais para o
tratamento da imunodeficiência humana, devido à infecção pelo HIV, em
pacientes adultos e pediátricos.

Lamivudina não deve ser usada isoladamente no tratamento da infecção
pelo HIV, e virtualmente, faz parte de todos os esquemas iniciais de
tratamento de 3 ou 4 drogas, que incluem outro nucleosídeo inibidor da
transcriptase reversa e 1 ou 2 inibidores da protease ou inibidor da
transcriptase reversa não nucleosídeo. Zidovudina, estavudina e didanosina
são as associações mais comuns da lamivudina.
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Nome Genérico: lamivudina
Classe Química: análogo de nucleosídeo, inibidor da transcriptase reversa
Classe Terapêutica: antiviral, anti-retroviral
Forma Farmacêutica e Apresentação: Lamivudina 150 mg, em frasco
com 60 comprimidos revestidos

INDICAÇÕES
• Tratamento da imunodeficiência humana causada por infecção pelo HIV
• Tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite B
• Profilaxia pós-exposição da infecção pelo HIV
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CONTRA-INDICAÇÕES

Ver precauções

POSOLOGIA

• Infecção pelo HIV:
— Adultos, maiores de 16 anos: 150 mg 2 vezes ao dia;
— Adultos com peso inferior a 50 kg: 2 mg/kg 2 vezes ao dia;
— Crianças entre 3 meses e 16 anos: 4 mg/kg 2 vezes ao dia, com dose
máxima de 300 mg/dia.

• Hepatite B crônica:
— Adultos: 100 mg uma vez ao dia;
— Crianças: 3 mg/kg, 1 vez ao dia, máximo de 100 mg/dia.

• Dosagem na insuficiência renal:
— Clearance da creatinina entre 10 e 50 ml/min: 150 mg uma vez ao dia;
— Clearance da creatinina menor que 10 ml/min: 50 mg uma vez ao dia.

PRECAUÇÕES

• Lamivudina deve ser usada com bastante cautela durante a lactação, em
pacientes com história de pancreatite, doença renal, doença hepática e
em pacientes obesos.

• Lamivudina deve ser usada com cuidado em pacientes com fatores de
riscos conhecidos para doença hepática, embora hepatomegalia e acidose
lática tenham ocorrido em pacientes sem risco conhecido.

• Lamivudina deve ser suspensa em todo paciente com sinais clínicos e
laboratoriais sugestivos de acidose lática ou hepatotoxicidade grave, mesmo
sem aumento importante das concentrações séricas de aminotransferase.

• É necessário considerar a possibilidade de ocorrência de pancreatite
toda vez que o paciente se queixar de dor abdominal, náuseas, vômitos, ou
apresentar alterações da amilase sérica. O uso de lamivudina deverá ser
suspenso até o esclarecimento diagnóstico.

• O uso de lamivudina como monoterapia leva a um alto nível de resistência.

• Lamivudina pode ser administrada em horários independente dos alimentos.

Pacientes recebendo lamivudina devem ser recomendados da importância
de tomar o medicamento exatamente como prescrito.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Os esquemas anti-retrovirais combinados, quando indicados na gestação,
devem conter, sempre que possível, zidovudina e lamivudina, associados a
nelfinavir ou nevirapina. Consultar as Recomendações para profilaxia da
transmissão vertical do HIV e terapia anti-retroviral em gestantes, do
Ministério da Saúde.

A amamentação não é recomendada em pacientes portadoras de HIV.
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0+ –

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Lamivudina é bem tolerada. Neuropatia periférica pode ocorrer em adultos,
mas raramente implica em interrupção ou suspensão do tratamento.
Os estudos de segurança do uso de lamivudina em crianças ainda estão em
andamento. Parestesia e neuropatia periférica têm sido relatadas em até
15% dos pacientes pediátricos, e pancreatite pode ocorrer em 14 a 18%
das crianças sob tratamento com lamivudina isolada ou em associação com
outros antivirais.

Acidose lática e hepatomegalia com esteatose grave também têm sido
relatadas com uso de lamivudina, em casos raros, a maioria dos casos,
envolvendo mulheres. Outros fatores de risco são a obesidade e a duração
prolongada do tratamento.

   Mais freqüentes                   Menos freqüentes                       Raros ou muito raros

SNC: neuropatia periférica, parestesia, sonolência, fadiga, cefaléia,
insônia, alterações do comportamento

AR: tosse

AD: pancreatite, distúrbios gastrointestinais (dor abdominal, diarréia,
náuseas, vômitos), hepatomegalia grave com esteatose

HEMAT: anemia, neutropenia, acidose lática

DERM: perda de cabelos, exantema

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3-a co-administração de lamivudina e zidovudina aumenta em 39% a
concentração plasmática máxima da zidovudina.
• 3-a administração de trimetoprima produz aumento dos níveis
plasmáticos da lamivudina. Entretanto, a não ser que haja comprometimento
renal, nenhum ajuste posológico é necessário.
• 3-zalcitabina: antagonismo potencial. Evitar uso concomitante.

SUPERDOSAGEM

As informações sobre intoxicação aguda por lamivudina são limitadas. Os
casos relatados não apresentaram conseqüências fatais ou seqüelas, assim
como não foram identificados sinais ou sintomas específicos.

Tratamento clínico de suporte, com monitorização do paciente.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Lamivudina é um agente anti-retroviral sintético, um inibidor da
transcriptase reversa análogo de nucleosídeo. É estruturalmente
semelhante à zalcitabina.

• Mecanismo de Ação:
Após conversão no metabólito ativo, lamivudina inibe a replicação do
retrovírus interferindo na polimerase viral (transcriptase reversa). Exerce
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ação virustática in vitro contra o HIV1 e HIV2, sendo ativa contra o vírus
HBV. Estudos in vitro sugerem ação sinérgica da lamivudina com outros
inibidores da transcriptase reversa como abacavir, estavudina, zidovudina
e alguns inibidores da protease, como nelfinavir e saquinavir.
Resistência in vitro de cepas HIV1 pode ser produzida.

• Farmacocinética:
A lamivudina é rapidamente absorvida após administração oral em pacientes
HIV infectados. A absorção não é afetada por alimentos. A biodisponibilidade
é de 80%, e atinge concentrações no líquido cefalorraquiano correspondente
a valores entre 9% e 46% aos valores do sangue. Apresenta meia-vida de 2,5
horas. Distribui-se no espaço extravascular, independente da dose e sem
correlação com o peso corporal. Liga-se fracamente às proteínas
plasmáticas (menos de 36%). A maior parte da droga elimina-se pela urina,
de forma inalterada, de 5 a 7 horas.

 LAMIVUDINA
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Lamivudina faz, virtualmente, parte de todos os esquemas iniciais de
tratamento da imunodeficiência humana causada pela infecção pelo HIV.
Nos esquemas iniciais de tratamento, três ou quatro drogas são associadas
e incluem outro nucleosídeo inibidor da transcriptase reversa, além de um
ou dois inibidores da protease ou inibidor da transcriptase reversa não-
nucleosídeo. Zidovudina, estavudina e didanosina são as associações mais
comuns da lamivudina.
Zidovudina é usada para tratamento da imunodeficiência humana causada
pela infecção pelo HIV, associada a outros anti-retrovirais. É utilizada em
adultos e crianças.

indivíduos, consultar o Manual de
condutas em exposição ocupacional
a material biológico: hepatites e
HIV, do Ministério da Saúde.

Os esquemas anti-retrovirais
combinados utilizados na gestação
devem conter, sempre que possível,
lamivudina + zidovudina associados
a nelfinavir ou nevirapina. Consultar
as Recomendações para profilaxia
da transmissão vertical do HIV e
terapia anti-retroviral em gestan-
tes, do Ministério da Saúde.

A escolha do esquema terapêutico
e diretrizes gerais do tratamento de
pacientes com AIDS estão determi-
nadas nas Recomendações para
terapia anti-retroviral, do Ministério
da Saúde, que devem ser consultadas.

Em alguns pacientes com infecção
avançada, pelo menos transitoria-
mente, a zidovudina pode reverter
parcialmente as disfunções neurológi-
cas associadas com o HIV, como
demência, neuropatia periférica.
Estes efeitos parecem ser limitados
no tempo e diminuir com o prolon-
gamento da terapêutica.

LAMIVUDINA (3TC) + ZIDOVUDINA (AZT)

Zidovudina é também usada na
infecção pelo HIV durante a gestação
e para prevenir a transmissão
materno-fetal em esquemas que
incluem o uso do medicamento pela
mãe antes e durante o parto e
tratamento do neonato, conforme
as Recomendações para profilaxia
da transmissão vertical do HIV e
terapia anti-retroviral em gestan-
tes, do Ministério da Saúde.

Lamivudina + Zidovudina são
usadas sempre em associação com
outros anti-retrovirais para o
tratamento da imunodeficiência
humana devida à infecção pelo HIV,
em pacientes adultos e pediátricos.

A associação lamivudina + zido-
vudina traz como benefício adicional
melhor adesão do paciente ou
esquema terapêutico.

A associação lamivudina + zido-
vudina também é usada na profilaxia
pós-exposição em acidentes ocupa-
cionais, por vezes associadas a
outros anti-retrovirais. Nos casos
de exposição ocupacional ao HIV
pelo pessoal de saúde ou outros
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Nome Genérico: lamivudina + zidovudina
Classe Química: análogos de nucleosídeos, inibidores da transcriptase reversa
Classe Terapêutica: anti-retrovirais
Forma Farmacêutica e Apresentação: Lamivudina 150 mg + Zidovudina
300 mg, em frasco com 60 comprimidos revestidos

INDICAÇÕES

• Tratamento da imunodeficiência humana causada por infecção pelo HIV.
• Profilaxia pós-exposição da infecção pelo HIV.
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CONTRA-INDICAÇÕES

Ver precauções.

POSOLOGIA

• Tratamento da infecção pelo HIV

— Adultos e adolescentes: lamivudina 150 mg + zidovudina 300 mg, 2 vezes
ao dia.

• Monitoramento e ajuste da dosagem

Antes do início do tratamento, deve-se fazer a contagem de células
sangüíneas, dosagem de hemoglobina e volume corpuscular, para se
estabelecer um valor basal, repetindo-se com freqüência os exames durante
o tratamento (pelo menos a cada 2 semanas). Em pacientes sob controle,
estes exames podem ser realizados a cada 3 meses.

Em pacientes que desenvolvem anemia ou neutropenia, a dosagem de
zidovudina deve ser modificada. Em casos de anemia importante
(hemoglobina menor que 7,5 g/dL, ou redução maior que 25% do valor basal)
e/ou neutropenia importante (menos leucócitos que 750/mm3, ou redução
maior que 50% do valor basal), a zidovudina deve ser suspensa e só reiniciada
com evidência de recuperação medular. Medidas auxiliares, como
eritropoetina, podem ser necessárias.

• Dosagem na insuficiência renal e hepática

Verificar nas monografias específicas de cada droga.

Os esquemas de tratamento, associação entre as diferentes drogas,
esquemas posológicos, monitoramento dos marcadores de evolução da
doença e, ainda, alterações da terapêutica, bem como as ações envolvendo
diagnóstico e tratamento das infecções oportunísticas, constam de
diretrizes e recomendações do Ministério da Saúde, que devem ser
consultadas, como base de toda ação.

PRECAUÇÕES

Mesmas precauções do uso dos medicamentos isolados

• Doença hepática;
• Doença renal;
• Depressão da medula óssea;
• Deficiência de vitamina B12;
• Deficiência de folato.

• Acidose lática (na ausência de hipoxemia) deve ser suspeitada toda vez
que o paciente apresentar taquipnéia, dispnéia ou redução do bicarbonato
sérico de forma não explicada.
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• A medicação deve ser suspensa em todo paciente com sinais clínicos e
laboratoriais sugestivos de acidose lática ou hepatotoxicidade grave, mesmo
sem aumento importante das concentrações séricas de aminotransferase.

• A relação risco/benefício no uso da zidovudina deve ser avaliada na
presença de depressão da medula óssea, deficiência de ácido fólico ou de
vitamina B12, de comprometimento hepático. Os efeitos da mielodepressão
podem originar maior incidência de infecções microbianas, atraso na
cicatrização e hemorragia gengivais. Por isso, eventuais trabalhos
odontológicos devem ser concluídos, se possível, antes do início do
tratamento ou adiados até que os valores sangüíneos voltem ao normal.

• Os pacientes devem ser instruídos para a necessidade de uma correta
higiene bucal.

• Durante a terapêutica, recomenda-se monitorar os pacientes quanto a:

— Contagem de células sangüíneas: recomendam-se intervalos de duas
semanas durante as 6 primeiras semanas de tratamento, a fim de
detectar anemia ou granulocitopenia. Caso a zidovudina seja bem
tolerada, o intervalo pode ser aumentado para 4 semanas. Em pacientes
assintomáticos ou com sintomas iniciais, recomenda-se fazer as
contagens semanalmente nos 3 primeiros meses e, posteriormente, a
cada 3 meses, a menos que outras razões justifiquem outra conduta.
Uma queda nas concentrações de hemoglobina pode ocorrer a partir de
2 a 4 semanas após o início do tratamento com acentuação da queda
durante as primeiras 4 a 6 semanas. Granulocitopenia, em geral, ocorre
após 6 a 8 semanas. Taxas de hemoglobina inferiores a 7,5 g/dl ou
contagens de granulócitos inferiores a 750/mm3 podem exigir ajustes
de dose, interrupção no uso da droga, transfusão de sangue ou
tratamento com eritropoetina nos pacientes com baixa eritropoetina
endógena. O tratamento com zidovudina não deve ser reiniciado até
que a medula óssea demonstre recuperação. Caso esta se recupere
após ajuste da dose, é válido aumentar a dose gradualmente na
dependência das contagens hematológicas e da tolerância do doente.

— Testes de função hepática devem ser feitos periodicamente.
Alterações da SGPT, SGOT e da bilirrubina sérica já foram relatadas na
literatura, ainda que reversíveis.

— Os pacientes sob tratamento com lamivudina + zidovudina devem ser
acompanhados clinicamente por médicos experientes no tratamento
de moléstias associadas ao HIV.

— A lamivudina + zidovudina não cura a infecção pelo HIV.

— Pacientes tratados com lamivudina + zidovudina podem continuar a
desenvolver complicações de AIDS, inclusive infecções oportunistas. O
tratamento ou a prevenção destas infecções pode requerer o uso de
outros antiinfecciosos.

• Lamivudina deve ser usada com bastante cautela durante a lactação, em
pacientes com história de pancreatite, doença renal, doença hepática e
em pacientes obesos.
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Lamivudina deve ser usada com cuidado em pacientes com fatores de riscos
conhecidos para doença hepática, embora hepatomegalia e acidose lática
tenham ocorrido em pacientes sem risco conhecido.

É necessário considerar a possibilidade de ocorrência de pancreatite toda
vez que o paciente se queixar de dor abdominal, náuseas, vômitos, ou
apresentar alterações da amilase sérica. O uso de lamivudina + zidovudina
deverá ser suspenso até o esclarecimento diagnóstico.

Deve-se recomendar aos pacientes recebendo lamivudina + zidovudina sobre
a importância de tomar o medicamento exatamente como prescrito.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Os esquemas anti-retrovirais combinados, quando indicados na gestação,
devem conter, sempre que possível, lamivudina + zidovudina, associados a
nelfinavir ou nevirapina. Consultar as Recomendações para profilaxia da
transmissão vertical do HIV e terapia anti-retroviral em gestantes, do
Ministério da Saúde.

A amamentação não é recomendada em pacientes portadoras de HIV.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Os efeitos adversos decorrentes do uso da associação em doses fixas de
lamivudina + zidovudina são os mesmos das drogas isoladamente.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

As interações medicamentosas decorrentes do uso da associação em doses
fixas de  lamivudina + zidovudina são os mesmos das drogas isoladamente.

SUPERDOSAGEM

Mesmos riscos, sintomas e tratamentos das drogas isoladas.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Verificar nas monografias específicas de cada droga (págs. 187 e 297).

LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA
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METILDOPA

É considerada uma droga de
segunda linha, empregada quando
as medidas não medicamentosas ou
as drogas de primeira linha (diuré-
ticos, β-bloqueadores, inibidores da
enzima conversora da angiotensina,
bloqueadores α 1) não se mostraram
eficazes.

Metildopa geralmente é mais
eficaz associado a diuréticos.

É possível que indivíduos idosos
tenham menor tolerância aos efei-
tos adversos sobre o sistema ner-
voso central.

É considerado seguro em pacien-
tes com insuficiência renal.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Doença hepática em atividade;

• Disfunção hepática associada ao uso prévio do metildopa;

• Pacientes em uso de inibidores da mono-amino-oxidase (IMAO).

POSOLOGIA

A dosagem inicial em adultos é de 250 mg a cada 8–12 horas, com ajustes a
intervalos de pelo menos 2 dias, até atingir resposta  adequada.

A dose de manutenção geralmente é de 500 mg a 2 g por dia, divididas em 2
a 4 doses. Não se recomenda doses acima de 3 g por dia.

Em alguns pacientes, na fase de manutenção, consegue-se controlar os
níveis pressóricos com dose única ao deitar. Por outro lado, pode haver
tolerância à droga a partir de 2–3 meses, fazendo-se necessário aumentar
a dose diária ou acrescentar um diurético tiazídico em associação.

De um modo geral, o ajuste da dose do anti-hipertensivo deve ser feito a
cada 1–2 meses (mais freqüentemente nos casos de maior risco), até se
atingir o controle ideal, o que pode demandar meses, quando se quer evitar
os efeitos adversos da droga.
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Nome Genérico: metildopa
Classe Química: derivado da catecolamina
Classe Terapêutica: anti-hipertensivo; simpatomimético de ação central
Forma Farmacêutica e Apresentação: Metildopa 250 mg e 500 mg,
em envelope com 10 comprimidos revestidos

INDICAÇÕES

• Hipertensão / Hipertensão na gravidez

Está indicado na hipertensão leve a moderada. A terapêutica deve ser
individualizada, ajustando-se as doses de acordo com o nível pressórico,
gravidade da doença (presença de lesões em órgãos-alvo ou doença
cardiovascular subjacente), resposta ao tratamento e tolerância aos
efeitos adversos.
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A meta de controle da hipertensão é de manter a pressão arterial sistólica
abaixo de 140 mmHg e a diastólica abaixo de 90 mmHg (se tolerados esses
níveis). Evidências demonstram que pacientes portadores de diabetes melito
e/ou insuficiência renal se beneficiam com níveis pressóricos mais baixos
(previne acidente vascular cerebral, preserva a função renal e previne ou
retarda a insuficiência cardíaca), preconizando-se, nestes casos, a meta
de pressão arterial abaixo de 130 mmHg para a pressão sistólica e 85 mmHg
para a diastólica.

Uma vez estabilizado o nível pressórico desejado, as visitas para controle
poderão ser agendadas a intervalos maiores (3 a 6 meses).

Resultados de grandes estudos prospectivos indicam que é virtualmente
impossível atingir as metas de controle da hipertensão arterial utilizando-
se apenas um anti-hipertensivo (nos casos de diabéticos e/ou pacientes
com insuficiência renal pode ser necessário uma média de 3,2 anti-
hipertensivos).

Crianças podem utilizar a dose inicial de 10 mg/kg/dia ou 300 mg/m², em 2
a 4 doses divididas, sendo no máximo a dose diária de 65 mg/kg ou 2 g/m²
(a que for menor).

• Dosagem na insuficiência renal

Pacientes portadores de insuficiência renal crônica podem necessitar de
doses menores de metildopa.

PRECAUÇÕES

• Doença hepática;
• Feocromocitoma;
• Insuficiência renal;
• Disfunção autonômica;
• Sensibilidade aos sulfitos.

• É importante salientar que o metildopa pode provocar o aparecimento do
teste de Coombs positivo e anemia hemolítica, e também disfunção hepática.
Essas alterações devem ser prontamente reconhecidas e devidamente
tratadas.

• Realizar exames laboratoriais para monitoramento (hemograma e provas
de função hepáticas, periodicamente; teste de Coombs antes de iniciar o
tratamento e depois de 6 – 12 meses: se positivo, afastar anemia hemolítica).
Uma vez diagnosticada anemia hemolítica relacionada com metildopa, o
medicamento deve ser suspenso.

• Pediatria

Não há estudos adequados sobre o uso em pacientes pediátricos.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria B” do FDA (vide pág. 10)

Metildopa é o anti-hipertensivo que tem sido mais utilizado no tratamento
da hipertensão na gravidez, sendo considerado, de modo geral, seguro
tanto para a mãe quanto para o feto. Recomenda-se, se possível, iniciar a
terapêutica a partir da 16ª semana de gestação.

METILDOPA
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É o anti-hipertensivo de escolha durante a gravidez.

Compatível com a amamentação.

A meta do tratamento anti-hipertensivo durante a gravidez é a redução
dos riscos a curto prazo para a mãe (hipertensão arterial grave, potenciais
complicações cardiovasculares e se possível a pré-eclâmpsia), bem como
para o feto. Deve-se iniciar tratamento anti-hipertensivo durante a
gravidez sempre que a pressão arterial diastólica estiver igual ou acima
de 100 mmHg (em algumas mulheres pode ser a partir de níveis mais baixos).

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                  Menos freqüentes                    Raros ou muito raros

SNC: cefaléia, sonolência, febre, astenia, paralisia de Bell, vertigem,
distúrbios comportamentais, sedação, parestesias, movimentos
involuntários.

AC: hipotensão postural, hipertensão paradoxal, miocardite, bradicardia
sinusal.

AD: boca seca, diarréia, náusea, icterícia, vômitos, colite, colestase,
hepatite, pancreatite.

AGU: diminuição da libido, impotência.

HEMAT: teste de Coombs positivo (12 – 20%), granulocitopenia, leucopenia
reversível, trombocitopenia, anemia hemolítica auto-imune.

DERM: exantema, necrólise epidérmica tóxica.

Outros: edema periférico, congestão nasal, amenorréia, hiperprolactinemia
e ingurgitamento mamário, galactorréia, febre relacionada ao medicamento,
lúpus eritematoso sistêmico.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3-antidepressivos tricíclicos: inibem o efeito anti-hipertensivo do metildopa.

• 3-βββββ-bloqueadores: exacerbação, pelos β-bloqueadores não cardiosseletivos,
da hipertensão de rebote decorrente da suspensão do metildopa.

• 3-ferro: inibe efeito anti-hipertensivo do metildopa.

• 3-lítio: toxicidade pelo lítio, não necessariamente relacionada com ele-
vadas concentrações da droga.

SUPERDOSAGEM

A intoxicação aguda pode ocasionar hipotensão e sintomas relacionados ao
sistema nervoso central. Pode ser necessário o uso de drogas
simpatomiméticas.

Medidas como emese e lavagem gástrica podem diminuir a absorção na fase
aguda da intoxicação.

Na fase tardia, deve-se promover a diurese forçada pela ingestão ou infusão
de líquidos. Metildopa é dialisável.

METILDOPA
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FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:

Seu efeito provavelmente se deve ao metabólito α-metilnorepinefrina, que
atua como falso transmissor, estimulando os receptores α2-adrenérgicos
centrais, resultando em diminuição do estímulo simpático do sistema nervoso
central (SNC) para o coração, rins e vasos periféricos. Podem também
contribuir para seu efeito a redução da resistência periférica e nos níveis
plasmáticos da atividade da renina.

• Farmacocinética:

— Pico de ação: 3 a 6 horas.

— Meia-vida: 7 a 16 horas.

— Aproximadamente 70% da droga absorvida é excretada na urina.
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INDICAÇÕES

• Tricomoníase
• Amebíase
• Giardíase
• Infecções por anaeróbios
• Vaginose bacteriana
• Acne rosácea

• Infecção por Helicobacter

pylori associada à doença
cloridro-péptica

• Colite pseudomembranosa e
• Encefalopatia hepática

O metronidazol tem ampla atividade nas infecções por anaeróbios.

Seu espectro antimicrobiano inclui
bacilos anaeróbios gram-negativos
(Bacteróides spp, Fusobacterium
spp) e gram-positivos (Clostridium
spp, algumas cepas de Eubacterium),
cocos anaeróbios gram-positivos

(Peptococcus spp, Peptostreptococcus
spp) e protozoários (Entamoeba
histolytica, Trichomonas vaginalis,
Giardia lamblia, Balantidium coli).

É eficaz ainda no tratamento da
dracunculose e da doença de Crohn.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não há relato de contra-indicações absolutas (ver precauções - pág. 201).

POSOLOGIA

• Tricomoníase
Dose única de 2 g VO ou 1 g a cada 12 horas no mesmo dia.
Outro esquema é o de 500 mg VO de 12/12 horas por 7 dias.
Nos casos confirmados laboratorialmente, com necessidade de retra-
tamento, deve-se observar intervalo de pelo menos 4 a 6 semanas para
usar metronidazol novamente.

Em crianças, a dose preconizada é de 15 mg/kg (máximo de 2 g) divididas a
cada 8 horas, por 7 a 10 dias. Como alternativa, pode-se usar 40 mg/kg em
dose única, não ultrapassando 2 g no total.

• Amebíase
A dose em adultos, para tratamento da doença intestinal aguda, é de 750
mg de 8/8 horas por 5 a 10 dias (geralmente 10). Nos casos de abscesso
hepático amebiano, utiliza-se 500 a 750 mg, de 8/8 horas, por 10 dias
(quando não se pode utilizar a via oral, opta-se por administrar 500 mg EV
de 6/6 horas por 10 dias).

Em crianças, utiliza-se 30 a 50 mg/kg/dia, em doses divididas a cada 8
horas, por 5 a 10 dias (geralmente 10).

METRONIDAZOL

M
ET

R
O

N
ID

A
ZO

L • A
N

T
IIN

F
EC

C
IO

SO

Nome Genérico: metronidazol
Classe Química: derivado do nitroimidazol
Classe Terapêutica: anti-helmíntico, antiprotozoário
Forma Farmacêutica e Apresentação: Metronidazol 250 mg,
envelope com 10 comprimidos

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17199



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico200

• Giardíase
A dose usual para adultos é de 250 mg a cada 8 horas por 5 a 7 dias.

Crianças devem receber 15 mg/kg/dia em doses divididas, 3 vezes ao dia,
por 5 a 7 dias.

• Infecções por anaeróbios
No tratamento de infecções graves por anaeróbios utiliza-se o metronidazol
intravenoso. Assim que as condições do paciente permitirem, pode-se passar
para via oral na dosagem de 7,5 mg/kg. Esta terapêutica deve durar 7 a 10
dias, entretanto nos casos mais graves pode ser necessário estender o
tratamento por 2 a 3 semanas.

• Profilaxia nos casos de vítimas de agressão sexual
Indica-se dose única de 2 g VO de metronidazol associada a dose única de
ceftriaxona IM (125 mg) e mais uma das seguintes drogas: azitromicina 1 g
VO dose única ou doxiciclina 100 mg VO de 12/12 horas.
Outras medidas de profilaxia para HIV, hepatite B, e gravidez, devem ser
tomadas de acordo com a Norma técnica para prevenção e tratamento dos

agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes,
do Ministério da Saúde.

• Vaginose
— Mulheres não grávidas: recomenda-se metronidazol 500 mg a cada 12
horas por 7 dias. Como alternativa pode-se usar dose única de 2 g VO, com
maior garantia de adesão (administração assistida) e menos efeitos colaterais.
— Gestantes: recomenda-se 250 mg a cada 8 horas durante 7 dias (o CDC
[Centro de Controle de Doenças nos EE.UU.] admite o uso de dose única de
2 g VO também em gestantes) nos casos de vaginose bacteriana.

• Doença inflamatória pélvica
A dose utilizada é de 500 mg VO a cada 12 horas, em conjunto com ofloxacin
VO (400 mg de 12/12 horas) durante 14 dias ou em outro esquema, com
associação também de doxiciclina oral (100 mg a cada 12 horas). Pacientes
que não demonstrarem melhora clínica após as primeiras 72 horas de
tratamento devem ser submetidas à nova propedêutica para reavaliação
do caso. Daí a necessidade de se garantir a reavaliação clínica dos casos no
terceiro dia.

• Infecção por Helicobacter pylori
No tratamento do H. pylori em adultos com úlcera péptica ativa recomenda-
se metronidazol 250 mg associado à tetraciclina 500 mg e subsalicilato de
bismuto 525 mg 4 vezes ao dia durante 14 dias. Estas drogas devem ser
dadas em conjunto com um antagonista H2 em doses terapêuticas.
Claritromicina 500mg em associação com metronidazol 500 mg e o omeprazol
2 vezes ao dia por 10 a 14 dias é eficaz na erradicação do H. pylori e
apresenta menor incidência de efeitos colaterais, no entanto seu custo é
mais elevado.
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• Diarréia e colite por Clostridium difficile

No tratamento da diarréia e colite associadas a este germe (colite
pseudomembranosa), está indicado metronidazol na dosagem de 250 mg de
8/8 horas a 500 mg de 6/6 horas durante 7 a 14 dias. Quando não for possível
a administração oral, pode-se usar 500 a 750 mg EV a cada 6 – 8 horas.

Em crianças a dose oral de metronidazol é de 30 a 50 mg/kg/dia divididos
em 3 ou 4 doses por 7 a 10 dias (não pode exceder a dose máxima de
adultos).

• Doença de Crohn

Para pacientes com doença leve que não responde a terapia com
aminossalicilatos, antibioticoterapia com metronidazol (10 mg/Kg/dia) tem
se mostrado eficaz.

PRECAUÇÕES

• História de discrasias sangüíneas

• Insuficiência hepática grave

• Insuficiência renal grave

• Doenças do sistema nervoso central

• Os pacientes devem ser orientados para não ingerir bebidas alcoólicas
durante o tratamento e até pelo menos 24 horas após o término do mesmo.

— Pediatria

Não está definida segurança e eficácia em crianças, exceto para amebíase.

— Geriatria

Devido a possíveis alterações na farmacocinética do metronidazol
associadas à idade, deve-se monitorar o tratamento criteriosamente.

• Dosagem na insuficiência hepática
— O clearance plasmático da droga está diminuído em pacientes com
disfunção hepática. Deve-se monitorar as concentrações plasmáticas da
droga e modificar a dose ou sua freqüência em conformidade com aquela
informação. Em caso de disfunção hepática grave, a dose pode ser reduzida
a até mesmo 50%.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria B” do FDA (vide pág. 10)

Existem controvérsias quanto ao seu emprego na gravidez. Não usar se
houver opções melhores. Evitar administração em dose única durante a
gravidez.

Está presente no leite materno nas mesmas concentrações plasmáticas,
devendo-se evitar o lactente a esta exposição (se necessário, usar dose
única e suspender o aleitamento por 24 horas, desprezando-se o leite
deste período).
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EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                   Menos freqüentes                  Raros ou muito raros

SNC: neuropatia periférica, cefaléia, astenia, ataxia, encefalopatia,
alterações do humor, convulsões.
AC: tromboflebite, achatamento da onda “T”.
AD: diarréia, náuseas, vômitos, boca seca, alterações do paladar (gosto
metálico), língua saburrosa, pancreatite, colite pseudomembranosa.
AGU: candidíase vaginal, urina escura (EV), cistite, diminuição da libido,
dispareunia, algúria.
HEMAT: leucopenia, trombocitopenia transitória.
DERM: dermatite alérgica, exantema, prurido.
Outros: reação alérgica, artralgias transitórias.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 1- etanol: reação do tipo dissulfiram.
• 2-anticoagulantes orais: aumenta a resposta hipoprotrombinêmica
à warfarina.
• 2-fluorouracil: aumenta a toxicidade deste.
• 3-carbamazepina: aumenta os níveis plasmáticos desta.
• 3-colestiramina/colestipol: reduzem a absorção do metronidazol.
• 3-dissulfiram: toxicidade ao sistema nervoso central.
• 3-fenitoína: aumenta os níveis plasmáticos desta.
• 3-endovenosos: fenitoína, fenobarbital, diazepam, nitroglicerina e
• sulfametoxazol + trimetoprima: reação tipo dissulfiram devido à presença
de etanol nas formulações EV destes.

SUPERDOSAGEM

Aparecem náuseas, vômitos e ataxia na intoxicação aguda.
A superdosagem crônica (quando usada para aumentar a sensibilidade à
radioterapia tumoral) leva a quadros neurotóxicos como convulsões e
neuropatia periférica.
Não há tratamento específico nos casos de superdosagem, apenas medidas
gerais de suporte e sintomáticos.
 
FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:
O produto da redução do metronidazol tem propriedades citotóxicas (de
vida curta), interage com o DNA, inibindo a síntese do ácido nucléico,
causando a morte da célula.

• Farmacocinética:
O metronidazol é bem absorvido pela via oral e atinge o pico da concentração
plasmática entre 1-2 horas após a administração. Os níveis séricos são
proporcionais às doses administradas.
— Meia-vida plasmática: 6-8 horas (ambas as vias).
— Eliminação: urina (60-80 %) e fezes (6-15%).
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Embora as feridas e infecções
menores da pele possam se curar
sem tratamento, algumas lesões não
se resolvem espontaneamente e é
impossível saber, no momento do
ferimento, qual lesão será curada
sem o tratamento.

Nas infecções graves ou exten-
sas, o uso de antiinfecciosos sis-
têmicos geralmente é necessário.

Por isso, a automedicação com
antiinfecciosos tópicos para tra-
tamento de infecções superficiais
da pele não é recomendada. Além
disso, o uso indiscriminado de
neomicina ou bacitracina topi-
camente, pode resultar no apa-
recimento de organismos resis-
tentes à droga e a outros amino-
glicosídeos.

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade conhecida.

POSOLOGIA

Neomicina + bacitracina, pomada, é aplicada topicamente na pele,
previamente limpa, 1 a 3 vezes ao dia. A área lesada pode ser coberta com
uma bandagem estéril, após a aplicação.

PRECAUÇÕES

• Os pacientes devem ser avisados para suspender o tratamento se ocorrer
irritação ou hipersensibilidade durante o uso de neomicina + bacitracina,
devendo-se procurar o serviço de saúde.
• Alergenicidade cruzada entre os aminoglicosídeos pode ocorrer em
pacientes sensibilizados com neomicina tópica.
• O uso de neomicina em extensas áreas lesadas da pele, ou com perda de
queratina, pode resultar em concentrações séricas apreciáveis da droga e
causar ototoxicidade ou nefrotoxicidade, particularmente em pacientes
com insuficiência renal.
• O uso de neomicina + bacitracina pode resultar no crescimento de
organismos não susceptíveis, incluindo fungos.

Nome Genérico: sulfato de neomicina + bacitracina zíncica
Classe Química: antibiótico aminoglicosídeo + antibiótico polipeptídico
Classe Terapêutica: antiinfeccioso tópico, antibacteriano
Forma Farmacêutica e Apresentação: Neomicina 5 mg/g + Bacitracina
250 UI/g, em bisnaga com 10 g de pomada

INDICAÇÕES

• Infecções bacterianas superficiais da pele.

Neomicina é utilizada topicamente em associação com bacitracina ou
polimixina para prevenção ou tratamento de infecções superficiais da pele
causadas por bactérias susceptíveis.

NEOMICINA + BACITRACINA
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NEOMICINA + BACITRACINA

0+

Neomicina + bacitracina não deve ser aplicada no olho e em áreas extensas
do corpo.

GRAVIDEZ: “categoria D (neomicina) e categoria C (bacitracina)” do
FDA (vide pág. 10)

Não há riscos relatados no uso de neomicina + bacitracina topicamente,
durante a gravidez, nas doses recomendadas.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Neomicina tópica é um sensibilizador de contato, especialmente quando
usada por períodos prolongados, podendo ocorrer reações em 5 a 15% dos
pacientes. Além disso, alguns componentes da fórmula, como parabeno,
também podem causar dermatite alérgica.

As reações de hipersensibilidade incluem dermatite, queimação, eritema,
exantema e urticária e ocorrem em pacientes sensíveis à droga ou a
ingredientes da formulação. Reações anafilactóides podem ocorrer de forma
rara, com a aplicação tópica.

Bacitracina é muito pouco tóxica quando aplicada topicamente.
Entretanto, exantema e reações anafilactóides podem ocorrer em alguns
pacientes com reações como prurido generalizado, inchação dos lábios e
face, sudorese, opressão torácica, hipotensão, inconsciência, apnéia e
parada cardíaca.

Pacientes sensíveis à neomicina podem ser sensíveis à bacitracina.

Mais freqüentes                 Raros ou muito raros

DERM: reações alérgicas, dermatite, exantema.

Outros: ototoxicidade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Corticosteróides tópicos, quando aplicados em combinação com
antiinfecciosos podem mascarar os sinais clínicos de infecções bacterianas,
fúngicas ou virais, ou podem suprimir reações de hipersensibilidade aos
antibióticos ou outros ingredientes da formulação.

SUPERDOSAGEM

Não relatada.
 
FARMACOLOGIA CLÍNICA

Neomicina é um antibiótico aminoglicosídeo obtido por cultura de
Streptomyces fradiae, um complexo de três componentes, com vários graus
de atividade antimicrobiana, neamina, neomicina B e neomicina C. A
preparação comercial é quase toda de neomicina B.
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Bacitracina é um antibiótico polipeptídico produzido pelo Bacillus subtilis e
consiste de três compostos separados, bacitracina A, B e C, sendo a
bacitracina A o constituinte principal. Bacitracina é solúvel em água e álcool.

As preparações de sulfato de neomicina podem mudar de cor pela luz, mas
isto parece não afetar a potência.

Em geral, neomicina é ativa contra muitas bactérias gram-negativas e
algumas gram-positivas aeróbicas. É ineficaz contra fungos, vírus e a maioria
das bactérias anaeróbicas. Entretanto, diferentes espécies e diferentes
cepas de uma mesma espécie exibem grande variação na susceptibilidade
in vitro. Além, disso, a susceptibilidade in vitro não se correlaciona sempre
com a atividade in vivo.

Neomicina é muito pouco ativa contra estreptococos, e a Pseudomonas
aeruginosa é geralmente resistente à droga.

Resistências naturais e adquiridas têm sido demonstradas. Há resistência
cruzada parcial entre neomicina e outros aminoglicosídeos.

Bacitracina é ativa contra muitos organismos gram-positivos, como
estafilococos, estreptococos, cocos anaeróbicos, corineobactéria e
clostrídio.

A resistência à bacitracina geralmente ocorre.

• Mecanismo de Ação:

Neomicina geralmente tem ação bactericida. Inibe a síntese de proteínas
em bactérias susceptíveis por ligação irreversível à subunidade 30S dos
ribossomos.

Bacitracina pode ser bactericida ou bacteriostática, dependendo das
concentrações e da susceptibilidade dos microorganismos. Bacitracina inibe
a síntese da parede celular bacteriana, impedindo a incorporação de
aminoácidos e nucleotídeos na parede celular.

• Farmacocinética:

O sulfato de neomicina não é absorvido após aplicação tópica na pele
intacta. Entretanto, a droga é rapidamente absorvida em áreas lesadas da
pele, ou com perda de queratina, como em ferimentos, queimaduras, lesões
cirúrgicas ou úlceras. O uso de grandes doses nestas áreas pode resultar
em concentrações séricas apreciáveis da droga.
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NEVIRAPINA

Os objetivos primários da terapêu-
tica anti-retroviral na infecção pelo
HIV são a supressão máxima e
durável da carga viral (medida pelos
níveis plasmáticos de HIV-1 RNA),
restauração e/ou preservação da
função imunológica (medida pela
contagem de células CD4 e CD8),
melhora da qualidade de vida e
redução da morbidade e mortalidade
relacionadas ao HIV.

Estes objetivos podem ser alcan-
çados pelo uso agressivo de esque-

mas multidrogas anti-retrovirais,
que reduzem a replicação viral,
limitam a possibilidade de seleção de
cepas resistentes do HIV e retardam
a progressão da doença.

Nevirapina deve ser administrada
em associação com outros agentes
anti-retrovirais e não deve ser usada
isoladamente no tratamento da in-
fecção pelo HIV. A prescrição deste
medicamento deve ser baseada nas
recomendações para terapia anti-
retroviral do Ministério da Saúde.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Doença hepática grave.

• Hepatite.

POSOLOGIA

• Adultos e adolescentes: 200 mg 1 vez ao dia, nos primeiros 14 dias. A
partir do 15º dia, a dose deve ser aumentada para 200 mg de 12 em 12
horas, desde que não tenha ocorrido lesão cutânea ou alteração das funções
hepáticas.

• Crianças: com idade entre 2 meses e 15 anos, 4 mg/kg por dia, como dose
única, nos primeiros 14 dias. A partir do 15º dia, a dose deve ser aumentada
para 7 mg/kg de 12 em 12 horas para crianças entre 2 meses e 8 anos, e 4
mg/kg de 12 em 12 horas para crianças entre 8 e 15 anos. Suspensão oral
(10 mg/ml) pode ser mais adequada para crianças menores.

Nome Genérico: nevirapina
Classe Química: inibidor da transcriptase reversa não-análogo de
nucleosídeo
Classe Terapêutica: anti-retroviral, antivirótico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Nevirapina 200 mg, frasco
com 60 comprimidos

INDICAÇÕES

• Tratamento da imunodeficiência causada por infecção pelo
HIV-1.

Nevirapina é usada em associação com outros agentes anti-retrovirais
para tratamento da imunodeficiência humana adquirida, provocada pelo
HIV tipo 1, em adultos e crianças.
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• A dose não deve exceder 400 mg/dia.

• Dosagem na insuficiência renal: não é necessário o ajuste da dose em
pacientes com clearance de creatinina   20 ml/min. Para pacientes em
hemodiálise, indica-se uma dose adicional de 200 mg após a diálise.

• Dosagem na disfunção hepática: não está determinado o ajuste em
pacientes com disfunção hepática leve ou moderada. Nevirapina deve ser
administrada com cuidado nestas circunstâncias, e não deve ser usada em
pacientes com grave disfunção hepática.

• Nevirapina pode ser administrada independente do horário e da qualidade
das refeições. Os antiácidos também não interferem na absorção da
nevirapina.

• Nevirapina deve ser usada em doses menores durante os primeiros 14
dias de tratamento, no intuito de reduzir a ocorrência de lesões cutâneas.
Caso ocorra exantema durante este período, a dosagem não deve ser
aumentada até a melhora do quadro dermatológico.

• Se durante o tratamento ocorrerem lesões dermatológicas graves ou
reações de hipersensibilidade acompanhadas de febre, mal-estar geral,
fadiga, dor muscular ou articular, lesão oral, conjuntivite, edema facial,
hepatite, eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatia e disfunção renal, o
uso de nevirapina deve ser suspenso e não deve ser reiniciado.

• Se o tratamento com nevirapina for suspenso por ocorrência de hepatite,
a droga deve ser suspensa permanentemente e não reiniciada após a
recuperação do doente.

• Se a terapêutica com nevirapina for suspensa por mais de 7 dias, por
qualquer razão, o medicamento deve ser reiniciado com as doses iniciais
recomendadas.

PRECAUÇÕES

• Durante as 18 primeiras semanas, o monitoramento clínico e laboratorial
intensivo dos pacientes é necessário para detectar reações cutâneas e
hepatotoxicidade, com potencial risco de vida.

• Hepatotoxicidade grave, com risco de vida, incluindo hepatite fulminante
e colestática, necrose hepática e insuficiência hepática, têm sido relatadas
em pacientes que fazem  uso de nevirapina. Pacientes devem ser orientados
a procurar assistência médica e suspender a medicação se apresentarem
sinais ou sintomas sugestivos de hepatite.
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GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

— A amamentação não é recomendada em pacientes portadoras de HIV.
Consultar as Recomendações para profilaxia da transmissão vertical do
HIV e terapia anti-retroviral em gestantes, Ministério da Saúde – CN–DST/
AIDS 2004.

— Nevirapina é excretada pelo leite materno, e só deve ser usada na gravidez,
caso os benefícios potenciais justifiquem o potencial risco ao feto.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                   Menos freqüentes                  Raros ou muito raros

SNC: cefaléia.
AD:  diarréia, náuseas, anormalidade dos testes de função hepática,
estomatite aftosa, hepatite, insuficiência hepática aguda, hepatite
colestática, hepatomegalia, icterícia.
HEMAT: neutropenia, trombocitopenia e redução da hemoglobina.
DERM: exantema cutâneo, febre, síndrome de Stevens-Johnson, reações
de hipersensibilidade, com sintomatologia diversa, incluindo angioedema,
anafilaxia e necrólise epidermóide.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–anticoncepcionais orais: redução dos efeitos dos anticoncepcionais.
Recomenda-se o emprego de métodos alternativos de contracepção.
• 3–barbitúricos: monitorar o paciente; não há recomendação para ajuste
de dosagens.
• 2–cetoconazol: redução de 63% nos níveis plasmáticos de cetoconazol, e
aumento de 15 a 30% nos níveis de nevirapina. Associação não recomendada.
• 3–claritromicina: nevirapina reduz a concentração plasmática da
claritromicina. Já a claritromicina aumenta a concentração da nevirapina.
Não há recomendação de ajuste de dosagens.
• 3–fenitoína: monitorar a associação.
• 3–indinavir: nevirapina reduz a concentração plasmática do indinavir em
até 28%. Considerar ajuste da dose do Indinavir para 1000 mg de 8/8 horas.
• 3–lopinavir: redução dos níveis de lopinavir. Aumentar a dosagem do
lopinavir para 533/133 mg duas vezes ao dia.
• 3–nelfinavir: nevirapina aumenta a concentração plasmática do nelfinavir
em 10%; ajuste de dosagem não recomendado.
• 3–rifabutina: 16% de redução nos níveis plasmáticos da nevirapina.
• 2–rifampicina: reduz os níveis da nevirapina em 37%; co-administração
não recomendada.
• 3–ritonavir: redução em 25% na concentração do ritonavir; ajuste de
dosagem não recomendado.
• 2-saquinavir: reduz a concentração do nevirapina em 12%; o nevirapina
reduz a concentração do saquinavir em 62%; co-administração não
recomendada.
• 3–erva de São João: reduz os efeitos da nevirapina; associação não
recomendada.

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17209



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico210

SUPERDOSAGEM

Informações limitadas sobre toxicidade aguda pela nevirapina. Superdo-
sagem relatada resultou em edema, eritema nodoso, fadiga, febre, cefaléia,
náuseas, infiltrados pulmonares e exantema.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:
Nevirapina inibe a replicação do HIV interferindo com atividade da
transcriptase reversa da polimerase viral.

• Farmacocinética:
Biodisponibilidade de 93%; início da ação em 15 minutos após administração
oral; pico plasmático em 2 horas, com segundo pico em 3 a 14 horas, devido
à circulação entero-hepática; tempo médio de eliminação de 20 a 40 horas;
50 a 60% se ligam às proteínas; metabolizado no fígado, via citocromo
P450, excreção urinária mínima.
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PARACETAMOL

INDICAÇÕES

•  Analgésico • Antitérmico

Paracetamol  é usado extensivamente no tratamento da dor leve e moderada
e da febre. É utilizado em situações diversas, como dor artrítica, cefaléia,
mialgia, dismenorréia, dor de dentes e febre.

É de especial utilidade em
pacientes para os quais a aspirina é
contra-indicada. Devido à ausência
de inibição plaquetária ou efeito
adverso gastrointestinal, a droga é
preferível à aspirina nos pacientes,
recebendo anticoagulantes orais,
que tenham distúrbios da coagu-
lação, como os hemofílicos, ou para

aqueles que tenham história de
úlcera péptica, e ainda, nos
pacientes que tem broncoespasmo
precipitado por aspirina.

Paracetamol é também preferido
à aspirina em crianças com infecção
viral, para se evitar o risco de sín-
drome de Reye.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Doença hepática grave
•  Alcoolismo

POSOLOGIA

• Adultos e crianças acima de 11 anos: 250 a 500 mg a cada 4 ou 6 horas,
se necessário.
— Dose máxima: 4 g ao dia.
— Dose única maior, por exemplo, 1 g pode ser útil para analgesia em alguns
pacientes.

• Crianças: 10 a 15 mg/kg até de 4/4 horas, conforme a necessidade, não
ultrapassando 5 doses em 24 horas. Solução oral pode ser mais adequada
nesta situação.

• Paracetamol não deve ser usado como automedicação para dor por período
de tempo maior que 10 dias em adultos, e 5 dias em crianças, pois uma dor
com tal duração pode indicar uma condição patológica que requeira
avaliação médica.

• Paracetamol não deve ser usado em adultos ou crianças como
automedicação para febre elevada (maior que 39°C), febre persistente
por mais de 3 dias, ou febre recorrente.
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Nome Genérico: paracetamol ou acetaminofeno
Classe Química: derivado p-aminofenol
Classe Terapêutica: analgésico não narcótico, antipirético
Forma Farmacêutica e Apresentação: Paracetamol 500 mg, em
envelope com 10 comprimidos
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• Para se evitar o risco de superdosagem, não mais de 5 doses de Paracetamol
devem ser administradas em crianças para dor ou febre num período de 24
horas, a não ser que indicado por um médico.

• Toxicidade hepática grave tem ocorrido em crianças recebendo múltiplas
doses excessivas de paracetamol, indicando-se não ultrapassar as doses
diárias recomendadas.

“Não use outro produto que contenha paracetamol”.

PRECAUÇÕES

• Tolerância e dependência física ao paracetamol não costumam se desenvolver,
mesmo com o uso prolongado. Entretanto, dependência psicológica pode
acontecer.

• Paracetamol deve ser usado com cuidado em pacientes com anemia, pois
a ocorrência de metahemoglobinemia por superdosagem pode mascarar a
cianose nestes pacientes.

• Pacientes em uso de anticoagulantes orais e paracetamol devem ter o
tempo de protrombina monitorado.

• Alcoólatras crônicos devem evitar o uso regular e excessivo de
paracetamol, pelo maior risco de hepatotoxicidade.

• Administração repetida de paracetamol é contra-indicada em pacientes
com anemia, doença cardíaca, pulmonar, renal ou hepática.

• A possibilidade de ocorrência de toxicidade hepática é um dado importante
em pacientes pediátricos que recebem doses múltiplas e excessivas de
paracetamol. A dose pediátrica deve sempre ser calculada segundo o peso
corporal, não se excedendo a dose máxima permitida.

• Os idosos são mais susceptíveis aos efeitos hepatotóxicos.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria B” do FDA (vide pág. 10)

Tem sido usado durante a gravidez com segurança em doses terapêuticas.
Doses altas por tempo prolongado podem provocar anemia na mãe e doença
renal no recém-nascido. Atravessa a placenta e é excretado pelo leite em
concentrações baixas.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Paracetamol é relativamente não tóxico, em doses terapêuticas. Reações
dermatológicas, incluindo exantema maculopapular pruriginoso e urticária
têm sido relatadas. Outras reações de sensibilidade, incluindo edema de
laringe, angioedema, reações anafilactóides, podem ocorrer raramente.
Trombocitopenia, leucopenia, pancitopenia têm sido associados com uso
de derivados p-aminofenol, especialmente com administração prolongada
de altas doses. Neutropenia e púrpura trombocitopênica têm ocorrido com
uso de paracetamol. Agranulocitose tem sido relatada raramente em
pacientes recebendo paracetamol.

PARACETAMOL
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Raros ou muito raros

SNC: cefaléia de rebote
AD: hepatite, insuficiência hepática, pancreatite
AGU: cólica renal, insuficiência renal, piúria estéril
HEMAT: agranulocitose, trombocitopenia, anemia, hipoglicemia
DERM: dermatite alérgica, reações alérgicas

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–anticoagulante: aumento da resposta hipoprotrombinêmica e riscos
de sangramento.
• 3–anticonvulsivantes (fenobarbital, fenitoína, carbamazepina):
aumento potencial de hepatotoxicidade na superdosagem.
• 3–colestiramina, colestipol: redução dos níveis de paracetamol e de
seus efeitos.
• 3–etanol: aumento da toxicidade hepática em pacientes com uso crônico
e excessivo de álcool.
• 3–fenotiazínicos: risco de hipotermia grave.
• 3–isoniazida: aumento dos níveis séricos de paracetamol e da
hepatotoxicidade.
• 3–rifampicina, rifabutina: aumento potencial de hepatotoxicidade na
superdosagem.
• 3–zidovudina: possível redução dos efeitos da zidovudina.

SUPERDOSAGEM

• A toxicidade por paracetamol pode resultar de uma única dose tóxica, de
ingestão repetida de grandes doses (por exemplo 7,5 a 10 g/dia por 1 a 2
dias), e de ingestão crônica da droga.

• A necrose hepática é o efeito tóxico agudo mais grave associado com a
superdosagem e é potencialmente fatal. É dose-dependente e se manifesta
por náuseas, vômitos, dor abdominal, geralmente ocorrendo 2 a 3 horas
após a ingestão de doses tóxicas. Paracetamol geralmente não provoca
alterações do equilíbrio ácido-base. Metahemoglobinemia, com cianose da
pele, mucosa e extremidades é um sinal característico da intoxicação por
derivados p-aminofenol como paracetamol.

• As crianças tendem a formar metahemoglobina mais rapidamente que os
adultos. Em pacientes com intoxicação grave, o sangue adquire a coloração
de chocolate, devido à presença de altas concentrações de metahemoglobina.

• Nas intoxicações graves, alterações do SNC, como estimulação, excitação
e delírio, podem ocorrer inicialmente, seguindo-se de depressão, estupor,
hipotermia, prostração acentuada, respiração rápida, pulso rápido e
irregular, hipotensão e falência circulatória. Convulsão e coma geralmente
precedem a morte, que pode ocorrer subitamente ou após vários dias.

• Insuficiência hepática fulminante pode ocorrer em alcoólatras. Em adultos,
a necrose hepática geralmente não ocorre com ingestão de doses menores
que 10 g. A morte é rara em doses menores de 15 g.

PARACETAMOL
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• Se uma superdosagem foi ingerida, o indivíduo deve ser hospitalizado por
vários dias, mesmo sem efeitos aparentes, pois o máximo dano hepático
não se torna aparente antes de 2 a 4 dias após a ingestão da droga.

• Azotemia transitória e necrose tubular renal têm sido relatadas, e a
insuficiência renal geralmente está associada à morte. Necrose miocárdica
e pericardite também têm sido descritas.

• Tratamento

— O tratamento principal são as medidas sintomáticas e de suporte,
incluindo as medidas de suporte fisiológico, como controle respiratório,
de líquidos e eletrólitos.

— Se a ingestão for recente, indução de vômitos com ipeca (15 ml para
crianças e 30 ml para adultos), aspiração e lavagem gástrica devem ser
procedimentos usuais.

— Carvão ativado e catárticos não são aconselhados.

— Independente da dose relatada, acetilcisteína deve ser administrada
imediatamente antes das primeiras 24 horas. A melhor resposta ocorre
antes de 16 horas da ingestão e particularmente nas primeiras 8 horas,
com utilidade discutível após 36 horas.

— Em pacientes com insuficiência hepática fulminante, a acetilcisteína
pode ser administrada endovenosamente.

— A concentração plasmática de paracetamol deve ser determinada, mas
não antes de 4 horas da ingestão. Esta dosagem é usada para estimar o
potencial de hepatotoxicidade e determinar a necessidade de ajuste na
dose de acetilcisteína.

— Se não houver possibilidade da determinação da concentração plasmática
do paracetamol, deve-se assumir que a superdosagem é potencialmente
tóxica.

— Para tratamento da superdosagem por paracetamol, a acetilcisteína é
administrada por via oral, como solução a 5%. A preparação comercial a 20%
deve ser diluída na razão de 1:3, com líquidos. A solução diluída deve ser
administrada dentro de 1 hora.

— Se o paciente for incapaz de reter persistentemente o medicamento
administrado por via oral, deve ser dado por cateter enteral.

— Independente da dose de paracetamol ingerida, informada, ou estimada,
acetilcisteína deve ser administrada imediatamente, se a ingestão ocorreu
até 24 horas antes.

— Hemodiálise pode ser útil para aumentar a eliminação do paracetamol,
mas geralmente não é recomendada. Diálise peritoneal não é eficaz.

— Toxicidade crônica está geralmente associada com alta incidência de
anemia, dano renal, distúrbios gastrointestinais, incluindo úlcera péptica.
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FARMACOLOGIA CLÍNICA

Acetaminofeno, ou paracetamol, é um derivado sintético não-opiáceo do p-
aminofenol.

• Mecanismo de Ação:

Paracetamol produz analgesia e antipirese por mecanismo semelhante aos
salicilatos, inibindo a cicloxigenase no sistema nervoso central. Entretanto,
diferente dos salicilatos, o paracetamol não tem atividade uricosúrica. Há
alguma evidência de que o paracetamol tenha fraca atividade antiinflamatória
em algumas condições não-reumatóides, por exemplo, em pacientes submetidos
à cirurgia bucal. Em doses iguais, a analgesia e antipirese produzidas pelo
paracetamol são semelhantes à produzida pela aspirina.

Paracetamol age no hipotálamo; a dissipação do calor é aumentada como
resultado da vasodilatação e aumento do fluxo sangüíneo periférico. Doses
terapêuticas de paracetamol parecem ter pouco efeito no sistema
cardiovascular e respiratório.

• Farmacocinética:

Paracetamol é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal, mas sua
absorção é diminuída com alimentos. Início de ação em 10 a 30 minutos,
pico de 30 minutos a 2 horas; duração de ação de 3 a 4 horas; metabolizado
no fígado e excretado pelos rins.

Pacientes com insuficiência renal podem acumular metabólitos de
paracetamol.

Em quantidades tóxicas ou doença hepática, a meia-vida pode ser aumentada
duas vezes ou mais.
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PIRAZINAMIDA (PZA)

Pirazinamida está incorporada a todos os esquemas de tratamento da
tuberculose, em associação com outros tuberculostáticos, na primeira
fase do tratamento (dois primeiros meses de tratamento nos esquemas I,
IR e II do Ministério da Saúde, e 3 primeiros meses do esquema III). A droga
não é utilizada isoladamente, pelo rápido desenvolvimento de resistência
bacteriana. Consulte também as Diretrizes Brasileiras para Tuberculose
2004, do II Consenso Brasileiro de Tuberculose.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Doença hepática grave

• Gota aguda

• Porfiria

• Hipersensibilidade conhecida à droga

POSOLOGIA

A dose diária de pirazinamida é de 20 a 35 mg/kg, por via oral,
preferencialmente em dose única em jejum.

O esquema do Ministério da Saúde preconiza a dose de 35 mg/kg/dia para
pacientes abaixo de 20 kg e a dose total de 1.000, 1.500 e 2.000 mg/dia
para pacientes entre 20-35 kg, 35-45 kg e mais de 45 kg, respectivamente
e sempre associada a  outros tuberculostáticos.

A dosagem de pirazinamida também pode ser determinada conforme a idade
do paciente:

• Crianças entre 0 e 9 anos: 35 mg/kg/dia

• Crianças entre 10 e 15 anos: 1.500 mg/dia

• Acima de 15 anos: 2.000 mg/dia

• Adultos com baixo peso: 1.500 mg/dia

Pirazinamida também tem sido usada em esquemas intermitentes de
tratamento, 2 ou 3 vezes na semana, em associação de doses fixas com
rifampicina e isoniazida.
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Nome Genérico:  pirazinamida
Classe Química:  análogo pirazínico da nicotinamida
Classe Terapêutica: tuberculostático
Forma Farmacêutica e Apresentação: Pirazinamida 500 mg, em
envelope com 10 comprimidos.

INDICAÇÕES

• Tuberculose pulmonar e extrapulmonar
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PIRAZINAMIDA

PRECAUÇÕES

• Transaminases e ácido úrico devem ser determinados antes e a cada 2 ou
4 semanas, durante o tratamento.

• Pirazinamida deve ser usada com cuidado em pacientes com diabetes
melito tipo II, insuficiência renal ou história de gota.

• Os pacientes devem ser alertados para não suspender o medicamento
sem avisar o serviço de saúde. A continuidade do tratamento é indispensável
para a cura da doença.

• Também devem ser informados para comunicar o aparecimento de sintomas
como mal-estar, urina escura, náuseas, vômitos e dor abdominal.

• Em caso de intolerância com náuseas, vômitos, epigastralgia ou dor
abdominal, deve-se alterar o horário da administração da medicação, que
deverá ser junto a uma refeição, e avaliar enzimas hepáticas.

• Hepatotoxicidade é indicação de suspensão temporária do esquema
terapêutico até resolução do quadro.

• Rabdomiólise com mioglobinúria e insuficiência renal é indicação de
suspensão do uso da pirazinamida.

• Artralgia ou artrite devem ser tratadas com ácido acetilsalicílico.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Embora a segurança de uso da pirazinamida na gravidez não tenha sido
estabelecida, deve ser usada sempre que possível.

É distribuída no leite materno em pequena quantidade, não sendo reco-
mendada sua suspensão durante a amamentação.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

O efeito adverso mais freqüente da pirazinamida é a hepatotoxicidade,
dose-dependente,  com aumento transitório das transaminases, icterícia e
hepatite, ocorrendo a qualquer momento da terapêutica.

Pouco freqüentes                   Raros ou muito raros

AD: anorexia, mal-estar, hepatomegalia, esplenomegalia, hepatotoxicidade,
icterícia, atrofia amarela aguda do fígado

AGU: nefrite intersticial, disúria

HEMAT: trombocitopenia, anemia sideroblástica com hiperplasia eritróide
e vacuolação dos eritrócitos, aumento da concentração sérica de ferro

DERM: exantema, prurido, acne, fotossensibilidade

Outros: febre, hiperuricemia, artralgia, artrite gotosa, porfiria
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–ciclosporina: a pirazinamida reduz as concentrações séricas da
ciclosporina.
• 3–tacrolimus: a pirazinamida reduz as concentrações séricas do
tacrolimus.

SUPERDOSAGEM

— Pouco se conhece sobre superdosagem por pirazinamida. Insuficiência
hepática aguda e hiperuricemia já foram relatadas.

— Tratamento essencialmente de suporte deve ser instituído.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Pirazinamida (PZA) é um análogo heterocíclico da nicotinamida, inativa em
pH neutro e ativo contra Mycobacterium tuberculosis em pH 5,5.

PZA é fracamente bactericida, mas tem potente atividade esterilizante
contra o M. tuberculosis no meio ácido intracelular dos lisossomos e
fagossomos dos fagócitos e macrófagos, onde os bacilos “adormecidos”
residem e devem ser mortos para se evitar recidivas. PZA ocupa, portanto,
uma posição de destaque nos esquemas quimioterápicos. Resistência à
PZA, entretanto, desenvolve-se rapidamente, mas não há resistência
cruzada com isoniazida ou estreptomicina. Deve ser usada sempre em
associação com outras drogas. As micobactérias atípicas são resistentes à
PZA, exceto o complexo M. avium-intracellular.

• Mecanismo de Ação:
A atividade antimicobacteriana da pirazinamida parece ser parcialmente
dependente da conversão em ácido pirazinóico por cepas susceptíveis do
M. tuberculosis. Este ácido reduz o pH do ambiente abaixo do necessário
para crescimento da micobactéria.

• Farmacocinética:
Pirazinamida é bem absorvido pelo intestino e amplamente distribuído pelo
corpo, penetrando no líquido cefalorraquiano, pelo menos nos pacientes
com meningite tuberculosa. Uma dose oral de 1 g produz pico plasmático de
45 µg/ml em 2 horas e 10 µg/ml em 15 horas. Meia-vida de 9 a 10 horas.
Metabolizada principalmente no fígado, é excretada rapidamente,
principalmente pela urina, parcialmente inalterada e parcialmente como
metabólitos. É distribuída no leite materno.
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PIRIMETAMINA

INDICAÇÕES

• Toxoplasmose
• Pneumonia por Pneumocystis

carinii

• Malária
• Isosporíase

Pirimetamina não tem sido mais usada no tratamento ou profilaxia da malária,
por resistência em quase todo o mundo. Entretanto, associada com
sulfadoxina, ainda é usada em situações selecionadas.

Pirimetamina é usada em associação com sulfadiazina, clindamicina ou
atovaquona para tratamento da toxoplasmose, e em associação com
sulfadiazina, dapsona, clindamicina ou atovaquona, para profilaxia primária
ou secundária de toxoplasmose em pacientes com infecção por HIV.

A associação da pirimetamina com
a sulfadiazina é considerada o
tratamento de escolha para a to-
xoplasmose, inclusive em pacientes
imunocomprometidos. Os efeitos
adversos hematológicos são contor-
nados com a adição de leucovorin
cálcico (ácido folínico).

Outra alternativa terapêutica é o
uso de espiramicina, associada com
pirimetamina e sulfadiazina.

Pirimetamina é utilizada na pro-
filaxia da encefalite por toxoplas-
mose em pacientes com HIV,
soropositivos para anticorpos IgG

antitoxoplasma, como alterna-tiva
ao uso de cotrimoxazol (sulfame-
toxazol + trimetoprima).

Pirimetamina e leucovorin cál-
cico (ácido folínico) são usados em
associação com dapsona para pro-
filaxia primária ou secundária de
pneumonia por Pneumocystis
carinii, ou em associação com
sulfadoxina.

Em pacientes com infecção por
HIV, com hipersensibilidade às sulfo-
namidas, a pirimetamina tem sido
usada para tratamento de isospo-
ríase, causada por Isospora belli.
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CONTRA-INDICAÇÕES

• Hipersensibilidade conhecida

• Anemia megaloblástica por deficiência de folato

• Crianças menores de 2 meses de idade

POSOLOGIA

• Toxoplasmose:

Adultos: 75 a 200 mg de pirimetamina em dose de ataque, e 25 a 75 mg
diariamente, durante 3 a 6 semanas + sulfadiazina 1 a 1,5 g quatro vezes ao

Nome Genérico: pirimetamina
Classe Química: derivado sintético da aminopirimidina
Classe Terapêutica: antiparasitário
Forma Farmacêutica e Apresentação: Pirimetamina 25 mg, em
envelope com 10 comprimidos
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dia + leucovorin 10 a 25 mg ao dia. Tratamentos prolongados podem ser
necessários em pacientes graves ou com resposta clínica insatisfatória.

Crianças: 2 mg/kg (máximo de 100 mg), diariamente, divididos em 2 doses
iguais, durante 3 dias e depois 1 mg/kg (até 25 mg) diariamente, em duas
doses, durante 4 semanas.

Sulfadiazina é administrada concomitantemente, na dose de 100 a 200 mg/
kg/dia por 3 a 4 semanas.

Toxoplasmose congênita: Sulfadiazina (50 mg/kg duas vezes por dia),
durante 1 ano + pirimetamina (2 mg/kg/dia por dois dias, seguidos de 1 mg/
kg/dia por 2 a 6 meses, e 1 mg/kg/dia 3 vezes por semana, até completar
o tratamento). Duração do tratamento de 3 a 6 meses também é proposta.

As crianças com toxoplasmose congênita devem ser tratadas o mais cedo
possível, mesmo que assintomáticas.

Toxoplasmose ocular (coriorretinite): doses recomendadas para a toxo-
plasmose, acima, com duração do tratamento em 4 a 6 semanas. Geralmente
se associa corticosteróide (prednisona 40 mg/dia durante 2 semanas e 20
mg durante 7 semanas e suspensão progressiva).

Profilaxia da toxoplasmose, em pacientes HIV positivos: a profilaxia
primária está indicada se CD4 < 100-200. Os seguintes esquemas são
alternativos: pirimetamina 50 mg uma vez na semana + leucovorin 25 mg uma
vez na semana + dapsona 200mg uma vez por semana, ou pirimetamina 50 mg
uma vez na semana + leucovorin 25 mg uma vez na semana + dapsona 50 mg
por dia. A suspensão está indicada quando CD4 > 200 por pelo menos 3 meses.

A profilaxia secundária com pirimetamina 25 mg por dia + sulfadiazina 500
mg de 6/6 h, ou pirimetamina 25 mg por dia + clindamicina (dose total diária
mínima de 1.200 mg) está indicada se CD4 < 200. O critério de interrupção
da profilaxia secundária é CD4 > 200 por pelo menos 6 meses após o fim do
tratamento, na ausência de sintomas. Outros esquemas têm sido propostos.

Profilaxia de pneumonia por P. carinii: pirimetamina 50 mg uma vez por
semana + leucovorin 25 mg uma vez por semana + dapsona 50 mg uma vez ao
dia; ou doses igualmente semanais de pirimetamina 75 mg + leucovorin 25
mg + dapsona 200 mg constituem esquema alternativo.

Isosporíase: pirimetamina 50 a 75 mg ao dia, em doses divididas.

PRECAUÇÕES

• Alcoolismo
• Síndrome de má-absorção
• Gravidez

• Convulsão
•  Anemia
• Doença hepática

• Uso concomitante de outras drogas que afetam os níveis de folato, como
a fenitoína.
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0+

• Pacientes em uso de altas doses de pirimetamina devem se submeter a
controles hematológicos freqüentes, necessários até 2 vezes por semana.

• Os pacientes em uso de pirimetamina devem ser alertados para sintomas
de lesões cutâneas, dor de garganta, palidez, glossite ou púrpura, como
sintomas iniciais de hipersensibilidade, devendo suspender imediatamente
a medicação e procurar o serviço médico.

• Leucovorin deve ser administrado dentro de 2 horas após a ingestão da
pirimetamina para que seja mais eficaz.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Pirimetamina é mutagênica e teratogênica para animais de laboratório,
mas os estudos em humanos são precários. Tem sido usada durante muitos
anos em mulheres grávidas. Entretanto, o tratamento de escolha da
toxoplasmose na gestante é feito com espiramicina ou clindamicina.

Excretada no leite materno, com possibilidades de efeitos adversos no
lactente.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Doses elevadas ou uso prolongado de pirimetamina são associadas com alta
incidência de efeitos adversos hematológicos, como resultado da deficiência
de ácido fólico.

A associação pirimetamina + sulfadoxina geralmente é bem tolerada, mas
algumas vezes está associada à reações adversas graves e fatais

Doses elevadas deprimem as reservas de ácido fólico e causam depressão
reversível da medula óssea.

Reações de hipersensibilidade graves e até fatais podem ocorrer com a
associação pirimetamina+sulfadoxina, incluindo eritema multiforme,
síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica. Hepatite fatal
e danos renais também foram relatados.

Mais freqüentes                            Raros ou muito raros

SNC: ataxia, tremores, convulsão, cefaléia, insônia, depressão, fadiga,
irritabilidade
AR: insuficiência respiratória
AC: arritmia cardíaca
AD: perda do apetite, náuseas, vômitos, diarréia, glossite atrófica,
gastrite atrófica
HEMAT: agranulocitose, discrasias sanguíneas, anemia megaloblástica,
trombocitopenia
AGU: hematúria
DERM: reações de hipersensibilidade, reação alérgica, dermatite alérgica,
exantema cutâneo
Outros: reações de hipersensibilidade também podem incluir vasculite, der-
matite esfoliativa, reação semelhante à doença do soro e fotossensibilidade

P
IR

IM
ETA

M
IN

A
 • A

N
T

IPA
R

A
SIT

Á
R

IO

PIRIMETAMINA

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17223



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico224

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3-hidantoína: redução dos efeitos do anticonvulsivante

• 2-ácido fólico: redução da eficácia da pirimetamina

SUPERDOSAGEM

Superdosagem aguda se manifesta por efeitos adversos gastrointestinais,
como dor abdominal, náuseas, vômitos intensos, hematêmese, anorexia e
manifestações sobre o sistema nervoso central, com excitabilidade
generalizada, convulsões, depressão respiratória e colapso circulatório,
podendo levar à morte em poucas horas. Alterações hematológicas podem
ser freqüentes.

Lavagem gástrica pode ser benéfica. Diazepam deve ser administrado para
convulsões.

A excreção é lenta, obrigando a controles hematológicos e renais por pelo
menos 30 dias.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Pirimetamina é um derivado sintético aminopirimidina, estruturalmente
relacionado à trimetoprima.

• Mecanismo de Ação:

Pirimetamina é uma antagonista do ácido fólico, com mecanismo de ação
semelhante à trimetoprima. O mecanismo de ação é baseado na diferença
das necessidades de precursores de ácidos nucléicos entre o parasita e do
hospedeiro. Liga-se à di-hidrofolato redutase inibindo a redução do ácido
fólico a ácido tetra-hidrofólico (ácido folínico). Esta atividade é altamente
seletiva contra Plasmodium sp. e Toxoplasma gondii.

As sulfonamidas inibem competitivamente a síntese do ácido di-hidrofólico,
necessário para a conversão do PABA em ácido fólico. Agem, portanto,
sinergicamente com a pirimetamina.

• Farmacocinética:

Pirimetamina é bem absorvida pelo trato gastrointestinal; com pico de
concentração sérica em 2 a 6 horas; distribui-se principalmente nos rins,
pulmões, fígado e baço.

— Meia-vida entre 54 a 148 horas; metabolizada no fígado e excretada
na urina.

PIRIMETAMINA
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Nas formas graves da esquistos-
somose, como a neuroesquistosso-
mose, o tratamento deve ser inici-
ado o mais cedo possível, para se
evitar seqüelas, como a paraplegia
e a impotência permanente.

Praziquantel promove a cura em
75 a 95% dos pacientes e/ou redu-
ção na percentagem de ovos de 80
a 98%. A eficácia do praziquantel no
tratamento da esquistossomose
pode variar em função da idade do
paciente e do grau de infecção. O
percentual de cura geralmente é
menor em crianças e em pacientes
com infecção massiva.

Praziquantel também é usado para
tratamento de clonorquíase e opis-

PRAZIQUANTEL

torquíase e outras infecções por
trematódeos.

Praziquantel é considerada a dro-
ga de escolha no tratamento de in-
fecções por cestódeos, incluindo in-
fecções causadas por Diphyllobo-
thrium latum, Dipylidium caninum,
Taenia saginata e T. solium, além de
infecção por Hymenolepis nana.

É eficaz nas fases adultas e de
larvas de todos estes cestódeos, in-
cluindo a cisticercose, infecção por
Cysticercus cellulosae, estágio lar-
val ou tissular da T. solium.

Praziquantel não parece ser útil
na infecção pela Fasciola hepatica
e não é eficaz isoladamente no tra-
tamento da hidatidose.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Cisticercose ocular

POSOLOGIA

• Esquistossomose: 60 mg/kg, divididos em 3 doses, no mesmo dia, para
adultos e crianças acima de 4 anos de idade. Alguns especialistas recomen-

Nome Genérico: praziquantel
Classe Química: derivado pirazinoisoquinolínico
Classe Terapêutica: anti-helmíntico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Praziquantel 600 mg, em
envelope com 10 comprimidos

INDICAÇÕES

• Esquistossomose
• Teníase
• Cisticercose
• Infecções por Diphyllobothrium spp. e Hymenolepis nana

Praziquantel é usado para tratamento da esquistossomose causada por
todas as espécies patogênicas para o homem, Schistosoma mansoni, S.
haematobium, S. japonicum, S. intercalatum e S. mekongi.

Tem sido usada em tratamentos individuais e tratamentos de massa. É eficaz
contra todos os estágios da infecção pelo Schistosoma: a fase aguda e a fase
crônica, que pode estar associada ao envolvimento hepatoesplênico.
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dam doses menores de 40 mg/kg divididos em duas doses, no mesmo dia;
outros recomendam doses de 70 mg/kg para crianças.

• Teníase: 5 a 10 mg/kg, como dose única, ou 600 mg para adultos.

• Hymenolepis nana: 20 a 30 mg/kg, como dose única.

• D. latum e D. caninum: 25 mg/kg, como dose única.

• Cisticercose: 50 mg/kg ao dia, divididos em 3 doses, durante 14 a 15
dias, ou até 30 dias.

— Em pacientes com neurocisticercose, recomenda-se associar
corticosteróide ao tratamento (prednisona 30 a 60 mg/dia, ou
dexametasona 6 a 24 mg/dia). A necessidade de repetição do esquema
terapêutico após 3 meses deve ser avaliada.

— Praziquantel é administrado por via oral, de preferência com alimentos.
Os comprimidos não devem ser mastigados, mas podem ser partidos ao
meio ou em quatro partes, para permitir a administração de doses
individualizadas. Como tem gosto amargo, deve ser ingerido imedia-tamente
com suficiente quantidade de líquidos para evitar vômitos.

PRECAUÇÕES

• Crianças menores de 4 anos.

• Pacientes com neurocisticercose devem ser hospitalizados para
tratamento, sempre que possível.

• Pacientes devem ser avisados dos efeitos colaterais de sonolência e
tontura, que são freqüentes durante o tratamento.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria B” do FDA (vide pág. 10)

— Não há estudos controlados adequados sobre uso de praziquantel durante
a gravidez.

— A segurança de seu uso em crianças menores de 4 anos não está
determinada.

— Praziquantel é distribuído no leite materno.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Nas doses recomendadas o praziquantel é geralmente bem tolerado. Os
efeitos adversos são transitórios e geralmente não requerem tratamento.
Algumas reações são devidas aos parasitos ou à sua morte, mais freqüentes
em pacientes com alta infestação.

No tratamento da neurocisticercose, sintomas neurológicos como convulsão,
aracnoidite, meningismo, hipertermia e hipertensão craniana ocorrem,
geralmente, como conseqüência de resposta inflamatória à morte de larvas.
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0+ –Mais freqüentes                   Menos freqüentes                     Raros ou muito raros

SNC: sonolência, tontura, cefaléia, mal-estar

AD: náusea, vômitos, diarréia, dor epigástrica, perda do apetite, fezes
sanguinolentas

DERM: exantema cutâneo, urticária, prurido

Outros: febre, sudorese, mialgia, artralgia

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–cloroquina: reduz as concentrações plasmáticas do praziquantel.
• 3–cimetidina: aumenta as concentrações plasmáticas do praziquantel.

SUPERDOSAGEM

Não relatada

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Praziquantel é um anti-helmíntico sintético, derivado da pirazinoisoquinolina.
Não é estruturalmente relacionado a outros anti-helmínticos.

• Mecanismo de Ação:

Praziquantel aumenta a permeabilidade da membrana dos helmintos,
causando perda de cálcio intracelular, contrações e paralisia da musculatura
dos parasitas, que se desprendem da parede dos vasos; vacuolização e
desintegração do tegumento dos esquistossomos, causando sua morte.

• Farmacocinética:

Rapidamente absorvido por via oral, com pico em 1 a 3 horas;
biotransformação de primeira passagem significativa, com pequena porção
permanecendo na circulação; metabólitos excretados principalmente pela
urina; meia-vida de 0,8 a 1,5 hora.
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Nome Genérico: prednisona
Classe Química: glicocorticóide sintético
Classe Terapêutica: glicocorticóide sistêmico, hormônio corticosteróide
Forma Farmacêutica e Apresentação: Prednisona 5 mg e 20 mg, em
blister com 10 ou 20 comprimidos.

INDICAÇÕES

• Prednisona é usualmente considerado o glicocorticóide de escolha
para efeitos antiinflamatórios e imunossupressores. É indicada
para o tratamento de doenças endócrinas, osteomusculares,
reumáticas, do colágeno, dermatológicas, alérgicas, oftálmicas,
respiratórias, hematológicas, neoplásicas e outras que
respondam à terapia com corticosteróides.

A terapêutica corticosteróide hormonal não é curativa e raramente
está indicada como método primário de tratamento, mas sempre como
terapêutica de suporte empregada com outra medida terapêutica.

• Distúrbios endócrinos: Insufi-
ciência adrenocortical primária ou
secundária (Prednisona tem proprie-
dades mineralocorticóides mínimas,
a droga é inadequada para controle
da insuficiência adrenocortical. Se
for usada no tratamento desta
condição, terapêutica concomi-
tante com mineralocorticóide é
necessária); hiperplasia adrenal con-
gênita, tireoidite não supurativa;
hipercalcemia associada a câncer.
Doenças da tireóide: exoftalmo
maligno, tireoidite subaguda.

• Distúrbios osteomusculares:
Como terapia complementar para
administração por pequeno período
na artrite reumatóide (para ajudar
o paciente durante um episódio
agudo ou exacerbação); osteoartrite
(pós-traumática ou sinovite);
artrite psoriática; espondilite an-
quilosante; artrite gotosa aguda;
bursite aguda e subaguda; fibrosite;
epicondilite; tenossinovite; miosite.

• Doenças do colágeno e vascu-
lares: Durante exacerbação ou

como terapia de manutenção em
casos selecionados de lúpus eri-
tematoso sistêmico; cardite reu-
mática aguda; polimiosite e der-
matomiosite,  arterite temporal.

• Distúrbios dermatológicos:
Pênfigo; dermatite bolhosa herpe-
tiforme; eritema multiforme grave
(síndrome de Stevens-Johnson);
dermatite esfoliativa; micose
fungóide; psoríase grave; derma-
tite seborréica grave. A prednisona
tem indicação precisa no tra-
tamento das reações hansênicas do
tipo I e às vezes do tipo II, em
associação à talidomida.

• Distúrbios alérgicos: Controle de
condições alérgicas graves ou
incapacitantes não tratáveis com
terapia convencional, como: rinite
alérgica sazonal ou perene; pólipo
nasal; asma brônquica (incluindo
estado de mal asmático); dermatite
de contato; dermatite atópica
(neurodermatite); reações medica-
mentosas ou por soro.
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CONTRA-INDICAÇÕES

Infecções fúngicas sistêmicas

POSOLOGIA

A dosagem de prednisona depende da condição a ser tratada e da resposta
do paciente.

A dosagem em crianças deve ser baseada na gravidade da doença e na
resposta do paciente, mais que nas indicações por idade, peso e superfície
corporal.

Depois que uma resposta satisfatória é obtida, a dosagem deve ser reduzida
gradualmente ao mínimo necessário para uma resposta clínica satisfatória.

• Dose inicial para adultos: 5 a 60 mg/dia, em 2 a 4 doses, dependendo da
doença a ser tratada.

• Crianças: 0,14 a 2 mg/kg/dia, ou 4 a 60 mg/m² ao dia, em 4 doses.

Algumas dosagens sugeridas:

— Pneumonia por Pneumocystis carinii: Adultos e adolescentes acima de
13 anos: 40 mg 2 vezes ao dia durante 5 dias, seguidos de 20 mg 1 vez ao dia
até terminar o tratamento antiinfeccioso. Tratamentos de menor duração
não são recomendados.
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• Distúrbios gastrointestinais:
Colite ulcerativa crônica ou doenças
inflamatórias do  intestino, doença
de Crohn, sprue não tropical.

• Distúrbios oftálmicos: Processos
inflamatórios e alérgicos, agudos e
crônicos, envolvendo os olhos e
anexos, como conjuntivite alérgica,
ceratite; úlcera alérgica marginal da
córnea; herpes-zoster oftálmico;
irite e iridociclite; coriorretinite;
inflamação do segmento anterior;
uveíte posterior difusa e coroidite;
neurite óptica; oftalmia do simpático.

• Distúrbios respiratórios:  Sar-
coidose sintomática; síndrome de
Loeffler, sem resposta aos trata-
mentos convencionais, beriliose;
tuberculose pulmonar disseminada
ou fulminante, quando acompanhada
por quimioterapia antituberculosa
apropriada.

• Distúrbios hematológicos: Trom-
bocitopenia idiopática e secundária
em adultos; anemia hemolítica
(auto-imune); eritroblastopenia;
anemia hipoplástica congênita,
mieloma múltiplo.

• Distúrbios neoplásicos: Como
medicação paliativa de leucemias e
linfomas em adultos e leucemia aguda
em crianças.

• Estados edematosos: Para
induzir diurese ou remissão de
proteinúria na síndrome nefrótica
do tipo idiopático ou devida a lúpus
eritematoso, mas somente na
ausência de uremia.

• Outros distúrbios: Meningite
tuberculosa com bloqueio ou
iminência de bloqueio subaracnóide,
quando acompanhada por quimio-
terapia antituberculosa apropriada.

PREDNISONA
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— Condições alérgicas: Para certas condições alérgicas, como dermatite
de contato, a prednisona pode ser administrada em período curto (por
exemplo, 6 dias), com sugestão do seguinte esquema: 30 mg no primeiro dia,
25 mg no segundo dia, 20 mg no terceiro dia, 15 mg no quarto dia, 10 mg no
quinto dia e 5 mg no sexto dia.

— Artrite reumatóide: a dose inicial de prednisona deve ser pequena,
aumentando-se gradualmente até que se obtenha o grau desejado de controle.

A dose de manutenção é cerca de 10 mg.

— Cardiopatia reumática: 40 mg/dia, mas em certas situações podem ser
necessárias doses muito maiores.

— Síndrome nefrótico atribuível ao lúpus eritematoso: 60 mg/dia,
durante 3 a 4 semanas (2 mg/kg para crianças). O tratamento de
manutenção deve durar cerca de 1 ano ou mais, com doses ajustadas e
administradas de preferência nos 3 primeiros dias da semana.

— Asma brônquica: podem ser necessários 40 a 60 mg de prednisona, (ou
0,1 a 1 mg/kg/dia) com suspensão planejada em torno do 10° dia.

— Doenças de pele: geralmente se usam corticosteróides tópicos. Em
alguns casos há necessidade de medicação oral. No pênfigo, as doses podem
chegar a 120 mg/dia.

— As doenças do trato intestinal com indicação de corticóide necessitam
de 10 a 30 mg/dia de prednisona.

— Neoplasias: quando indicada, a dose habitual é de 30 mg/dia de
prednisona, variando de 20 a 100 mg, associada aos medicamentos
específicos.

— Sarcoidose: 1 mg/kg/dia e manutenção de 10 mg/dia.

— Na reação hansênica: a dose de prednisona é de 40 a 60 mg por dia, em
dose única pela manhã, até melhora do quadro. Deve-se manter uma dose
mínima durante 2 meses.

• A droga deve ser suspensa o mais cedo possível. Os pacientes devem ser
monitorados continuamente para os sinais que indiquem necessidade de
ajuste na dosagem, como remissões e exacerbações da doença e estresse
(cirurgia, infecção ou trauma). Após uso prolongado, a metilprednisolona
deve ser suspensa gradualmente.

• Quando for necessário tratamento prolongado com corticóide oral, sempre
que possível deve ser administrado em dias alternados, para minimizar os
efeitos adversos e deve haver esforço contínuo para reduzir a dosagem,
ou suspender o tratamento.

• As doses de corticóide devem ser reduzidas quantitativamente; a suspensão
abrupta do tratamento prolongado com altas doses está associada a um
risco significativo de insuficiência supra-renal de gravidade suficiente para
ameaçar a vida do paciente.
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PRECAUÇÕES

• Infecções fúngicas

• Úlcera péptica

• Úlcera duodenal, úlcera gástrica

• Insuficiência cardíaca congestiva

• Transtornos psicóticos

• Diabetes melito

• Infecção bacterianas

• Tuberculose

• Outras precauções: osteoporose, cirrose biliar, colite ulcerativa,
hipertensão, glaucoma, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, hipertireoidismo,
hipotireoidismo, infecção por herpes simples.

A prednisona para agir é convertida em prednisolona no fígado. Nos pacientes
com algum grau de disfunção hepática é necessária, portanto, a
administração de prednisolona.

• Infecções fúngicas: os corticosteróides podem exacerbar  infecções
fúngicas sistêmicas e não devem ser usados nestas infecções, exceto para
controle de reações adversas da anfotericina B.

• Infecções bacterianas: os corticosteróides podem mascarar os sinais
de infecção e novas infecções podem ocorrer durante o uso de
corticosteróides. Pode ocorrer diminuição da resistência e alteração dos
mecanismos de defesa do hospedeiro para prevenir disseminação da
infecção.

• Infecções v irais: Pacientes que estejam fazendo uso de doses
imunossupressoras de corticosteróides devem evitar exposição a varicela
ou ao sarampo e, se expostos, devem receber atendimento médico,
principalmente no caso de crianças.

• Estrongiloidíase: Corticoesteróides devem ser usados  com grande cautela
em pacientes com diagnóstico suspeito ou confirmado de Estrongiloidiase.
Nestes casos a imunossuporessão induzida por corticóide pode levar a uma
superinfecção de Strongyloides e disseminação com extensa migração larvar,
freqüentemente acompanhada por enterocolite grave e septicemia
potenciamente fatal por gram negativo.

• Amebíase: os corticosteróides podem ativar a amebíase latente.

• Tuberculose: os corticosteróides estão indicados em casos de
tuberculose fulminante ou tuberculose disseminada grave, associados com
tuberculostáticos. Quando os corticosteróides são usados por tempo
prolongado, em caso de tuberculose poderá ocorrer reativação da doença.
Durante terapia prolongada, deve-se considerar quimioprofilaxia.

• Efeitos oculares: o uso prolongado de corticosteróides pode produzir
catarata subcapsular posterior (especialmente em crianças), glaucoma,
com possível dano ao nervo ótico, e podem aumentar a ocorrência de
infecção ocular por fungos ou vírus. Devem ser usados com cuidado em
herpes simples ocular pelo risco de perfuração da córnea.

PREDNISONA
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• Equilíbrio hidroeletrolítico: doses altas de hidrocortisona ou cortisona
podem provocar elevação da pressão arterial, retenção de sal e água e
aumento da excreção de potássio. Estes efeitos são menos possíveis de
ocorrer com os glicocorticóides sintéticos, exceto quando usados em altas
doses. Restrição de sal na dieta e  suplementação de potássio podem ser
necessários. Todos os corticosteróides aumentam a excreção de cálcio.

• Úlcera péptica: a relação entre a ocorrência de úlcera péptica e o
tratamento com glicorticóides não é clara. Os pacientes com maior risco
são aqueles em tratamento de síndrome nefrótica, doenças hepáticas e os
pacientes em coma pós-craniotomia. Outros fatores predisponentes incluem
a administração de prednisona em dose superior a  1 g, história prévia de
úlcera, uso concomitante de irritantes gástricos e estresse. O uso profilático
de antiácidos ou protetores da mucosa gástrica pode ser desejável.

• Imunossupressão: vacinas de vírus vivo não devem ser usadas durante
tratamento com corticosteróides. Pacientes em uso de altas doses de
corticosteróides não devem ser imunizados pelo risco de reações
indesejáveis, complicações neurológicas e resposta inadequada de
anticorpos. Isto não se aplica a pacientes recebendo corticosteróides
como terapêutica de reposição. Os corticosteróides podem suprimir as
reações a testes cutâneos.

• Cardiovascular: relatos sugerem uma aparente associação entre o uso
de corticosteróide e ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo após
infarto recente do miocárdio. Os corticosteróides devem ser usados com
cautela nesses pacientes.

• Reações de hipersensibilidade: reações anafilactóides têm ocorrido
raramente com o uso de corticosteróides; precaução especial em pacientes
com história de alergias.

• Insuficiência renal: edema pode ocorrer na presença de doença renal
com redução da filtração glomerular; os corticosteróides devem ser usados
com cuidado em pacientes com insuficiência renal, glomerulonefrite aguda
e nefrite crônica.

• Pacientes idosos: considerar sempre o risco/benefício no uso de
esteróides; considerar o emprego de doses menores e monitorar a pressão
arterial, glicose e eletrólitos.

• Distúrbios psiquiátricos: O uso de corticóides pode levar a distúrbios
que variam de euforia, insônia, alterações de humos, alterações de
personalidade, depressão grave e manifestações psicóticas.

• Sintomas de insuficiência adrenal por supressão rápida: náusea,
fadiga, anorexia, dispnéia, hipotensão, hipoglicemia, mialgia, febre, mal-
estar, artralgia, tontura, descamação da pele e desmaios.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

• Os corticosteróides atravessam a placenta (prednisona tem o menor
transporte). Em animais de laboratório altas doses de cortisol provocam
alterações no feto. A administração crônica durante o primeiro trimestre
de gravidez em mulheres provoca a incidência de defeito do palato em 1%
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PREDNISONA

dos fetos. Sinais de hipoadrenalismo devem ser monitorados em recém-
nascidos de mães sob uso de corticosteróides.

• Os corticosteróides são distribuídos no leite materno e podem retardar
o crescimento e interferir na produção endógena de esteróides e provocar
outros efeitos adversos no lactente. Entretanto, alguns estudos mostram
que as quantidades excretadas no leite materno são insignificantes com
prednisona ou prednisolona em doses menores que 20 mg/dia ou
metilprednisolona em doses menores que 8 mg/dia. Doses elevadas por
períodos curtos podem não ter efeitos no lactente.

• Crianças: observação cuidadosa do crescimento e desenvolvimento em
crianças em uso prolongado de corticosteróides.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Quando os glicocorticóides são usados como agentes antiinflamatórios ou
imunossupressores, todas as suas ações metabólicas tornam-se efeitos
colaterais.

A maioria dos pacientes que recebe doses diárias de 100 mg ou mais de
cortisol, ou o equivalente dos esteróides sintéticos –– 20 mg de prednisona
––- por um período superior a 2 semanas, desenvolve uma série de alterações
designadas como síndrome iatrogênica de Cushing. A rapidez de
desenvolvimento desta síndrome é função da dose administrada. A face
característica desta síndrome é conhecida como lua cheia, arredondada,
edemaciada e pletórica. A gordura tende a se distribuir das extremidades
para o tronco e face. Há um aumento do crescimento de pêlos finos sobre
as coxas e tronco e algumas vezes na face. A acne pode aparecer ou
aumentar e insônia e aumento do apetite passa a ocorrer. No tratamento
de doenças graves ou deformantes, estas alterações podem não requerer
suspensão da terapêutica. No entanto, as alterações metabólicas que se
sucedem ou acompanham estes sintomas, podem ser bastante graves quando
se tornarem evidentes.  O contínuo catabolismo das proteínas e desvio da
produção de aminoácidos em glicose aumenta as necessidades de insulina e
em algum tempo resulta em ganho de peso. Outras alterações passam a
ocorrer, como a deposição de gordura, perda de massa muscular,
adelgaçamento da pele, com surgimento de estrias, hiperglicemia e
eventualmente o desenvolvimento de osteoporose, diabetes e necrose
asséptica do fêmur. Quando ocorre diabetes, deve ser tratada com insulina
e dieta. Estes pacientes são freqüentemente resistentes à insulina, mas
raramente desenvolvem cetoacidose.

Em geral os pacientes tratados com corticosteróides devem ser mantidos
com dieta rica em proteína e suplementação de potássio pode ser requerida.

Mais freqüentes                   Menos freqüentes                    Raros ou muito raros

SNC: insônia, hiperirritabilidade, confusão, delírio, depressão grave com
manifestações psicóticas, euforia, alterações do humor, alucinações,
sensação de falso bem-estar, distúrbios psiquiátricos, paranóia, alterações
da personalidade, convulsões, aumento da pressão intracraniana com
papiledema (pseudotumor cerebral) geralmente após tratamento, vertigem,
cefaléia.

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17234



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico235

AR: dificuldade respiratória
AC: hipertensão, arritmias, parada cardíaca, arterite, isquemia miocárdica
AD: aumento de apetite, indigestão, hemorragia gastrointestinal, hiper-
trofia da língua, úlcera péptica, pancreatite, distensão abdominal, esofa-
gite ulcerativa.
END: síndrome de Cushing, diabetes melito, osteoporose, irregularidades
menstruais, estrias, obesidade, insuficiência supra-renal ou hipofisária
secundária, principalmente em casos de estresse (cirurgias, trauma ou
doença), manifestação de diabetes melito latente; aumento da necessidade
de insulina ou hipoglicemiantes orais em pacientes diabéticos.
HEMAT: aumento da coagulação, aumento dos leucócitos, redução dos
eosinófilos e linfócitos, policitemia
DERM: atrofia subcutânea, infecções da pele, dermatite alérgica, reação
alérgica, urticária, hirsutismo, exantema, rubor facial, petéquias e
equimoses, eritema facial, sudorese excessiva, supressão da reação a testes
cutâneos, edema angioneurótico
Osteomuscular: osteoporose, fraqueza muscular, miopatia corticosteróide,
perda de massa muscular, agravamento dos sintomas de Miastenia gravis,
fraturas por compressão vertebral, necrose asséptica da cabeça do fêmur
e do úmero, fratura patológica de ossos longos, ruptura do tendão.
Outros: infecção, dificuldade de cura de ferimentos, soluços, proteinúria,
cálculos urinários, noctúria, catarata subcapsular posterior, aumento da
pressão intra-ocular, glaucoma, exoftalmia retenção de sódio, perda de
potássio, alcalose hipocalêmica, retenção de fluidos, insuficiência cardíaca
congestiva em pacientes suscetíveis, hipertensão, balanço nitrogenado
negativo devido ao catabolismo protéico, reações de hipersensibilidade ou
anafilactóides e reações do tipo choque ou de hipotensão.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3-antibióticos macrolídeos: aumento dos efeitos dos corticosteróides
e redução significativa do clearance da metilprednisolona, que deve ter
sua dose reduzida.
• 3-anticoagulantes orais: riscos de aumento ou diminuição dos efeitos
anticoagulantes.
• 3-anticoncepcionais orais: a meia-vida e as concentrações dos
corticosteróides podem ser aumentadas e o clearance diminuído.
• 3–antiinflamatórios não-esteroidais ou álcool: risco aumentado de
ulceração gastrointestinal.
• 3–barbitúricos: redução dos efeitos farmacológicos dos corticosteróides.
• 3-cetoconazol: o clearance dos corticosteróides pode ser diminuído e a
concentração aumentada.
• 3-ciclosporina: embora a associação com corticosteróides seja benéfica para
pacientes transplantados, a toxicidade da ciclosporina pode estar aumentada.
• 3-colestiramina: a concentração plasmática da hidrocortisona pode
ser reduzida.
• 3-digitálicos: possibilidade de toxicidade pelos digitálicos com
hipopotassemia.
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• 3-diuréticos depletores de potássio: possibilidade de hipopotassemia.
• 3-estrogênios: aumento dos efeitos dos corticosteróides pode ocorrer.
• 3-hipoglicemiantes orais: aumento da glicose sanguínea, podendo
requerer ajuste na dosagem dos antidiabéticos.
• 3-isoniazida: concentrações séricas da isoniazida podem ser reduzidas.
• 3-rifampicina: redução dos efeitos dos corticosteróides.
• 3–salicilatos: concentrações plasmáticas de salicilato podem ser reduzidas.

SUPERDOSAGEM

Superdose aguda com glicocorticóides, incluindo prednisona, não deve levar
a situações de risco de morte. Exceto em doses extremas, poucos dias de
dose excessiva com glicocorticóides é improvável que produzam resultados
nocivos, na ausência de contra-indicações específicas, como em pacientes
com diabetes melito, glaucoma ou úlcera péptica ativa, ou em pacientes
que estejam fazendo uso de medicações como digitálicos, anticoagulantes
cumarínicos ou diuréticos depletores de potássio.

Tratamento: Complicações resultantes dos efeitos metabólicos dos
corticosteróides ou dos efeitos deletérios da doença básica ou
concomitante ou resultantes da interação medicamentosa devem ser
conduzidas apropriadamente.

Deve-se manter o adequado consumo de líquidos e monitorar os eletrólitos
no soro e urina, com atenção especial ao balanço de sódio e potássio. Deve-
se tratar o desequilíbrio eletrolítico, se necessário.
 
FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:

Quando usados terapeuticamente os glicocorticóides têm potentes efeitos
antiinflamatórios e imunossupressores. Inibem tanto as manifestações
precoces, quanto as tardias da inflamação, ou seja, os sinais iniciais de
rubor, dor e edema e também os estágios posteriores de cicatrização e
reação proliferativa que ocorrem na inflamação crônica.

Os glicocorticóides afetam todos os tipos de reação inflamatória, tanto as
causadas por patógenos invasores, como por estímulos químicos e físicos
ou por resposta imune inapropriada, como ocorre na hipersensibilidade e
doença auto-imune.

• Farmacocinética:

A prednisona via oral, como qualquer outro glicocorticóide, é rápida e
completamente absorvida pelo trato gastrointestinal e liga-se às globulinas
e à albumina séricas, em forma inativa. É rapidamente convertida no fígado
em prednisolona, a forma ativa. Por ser uma pequena molécula lipofílica
penetra nas células por difusão simples. Atinge o efeito máximo após
administração oral em 1 a 2 horas e sua ação dura 1,25 a 1,5 dias. A meia-
vida plasmática da hidrocortisona é de 90 minutos e da prednisona de 3.4 a
3.8 horas. A meia-vida biológica (tecidual) é de 18 a 36 horas. Seu
metabolismo ocorre nas células hepáticas e em outras células, com excreção
pela urina. Quase todos os metabólitos são excretados em 72 horas.
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PRIMAQUINA

Primaquina geralmente não é ativa
contra as formas assexuais eritro-
citárias do plasmódio, e um agente
esquizonticida (de preferência a
cloroquina) deve ser administrado
em associação à primaquina. É
especialmente indicada para re-
duzir o risco de recidiva, ou ata-
ques primários tardios de malária
por P. vivax ou P. ovale.

A primaquina é usada como
quimioprofilático apenas para
viajantes que retornam a áreas
endêmicas de P. vivax ou P. ovale.

É ainda usada em associação com
outros agentes na malária por P.

falciparum resistente à cloroquina,
devendo ser reservada para a
esterilização das infecções por P.
falciparum  em pessoas que se
mudam para áreas onde o parasito
foi eliminado, mas ainda sejam
suscetíveis à sua reintrodução. A
primaquina também deverá ser
usada em áreas com níveis baixos
de transmissão, onde estejam em
andamento medidas para a elimi-
nação dessa transmissão. Pode
também ser empregada em controle
de epidemias, porém sempre em
conjunto com outras medidas,
incluindo o controle de vetores.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Pacientes com manifestações agudas de doença sistêmica que possam
provocar granulocitopenia, como artrite reumatóide, lúpus eritematoso.

• Pacientes em uso de outros medicamentos com efeitos potencialmente
hemolíticos.

• Pneumonia por Pneumocystis carinii

Em alguns pacientes portadores de AIDS, com pneumonia por P. carinii, a
primaquina é utilizada em associação com clindamicina, como alternativa
ao cotrimoxazol ou pentamidina, ou quando outros esquemas não podem
ser utilizados.
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Nome Genérico: difosfato de primaquina
Classe Química: derivado 8-aminoquinolina
Classe Terapêutica: antimalárico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Primaquina 5 mg e 15 mg, em
blister com 10 ou 20 comprimidos.

INDICAÇÕES

• Malária por Plasmodium vivax e Plasmodium ovale

• Malária por Plasmodium falciparum (bloqueador de transmissão)
• Pneumonia por Pneumocystis carinii

• Malária

Primaquina é usada na cura radical da malária por P. vivax e P. ovale
(ocorrência não registrada no Brasil), após confirmação diagnóstica
laboratorial.

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17237



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico238

0+ –

A
N

T
IM

A
LÁ

R
IC

O
 •

 P
R

IM
A

Q
U

IN
A

PRIMAQUINA

POSOLOGIA

• Infecção por P. vivax (anti-hipnozoíto): 0,5 mg base/kg, diariamente,
por 7 dias, em associação com um esquizonticida sangüíneo, como a cloro-
quina; pacientes com deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase (G-6-
PD): 0,75 mg base/kg, uma vez por semana, durante 8 semanas.

• Infecção por P. falciparum (gametocitocida): 0,5 a 0,75 base/kg, em
dose única, para adultos e crianças, em associação com cloroquina.

Chama-se atenção para a necessidade de consultar o Manual de Terapêutica
da Malária, do Ministério da Saúde, sempre que houver dúvida no tratamento
da malária.

PRECAUÇÕES

Controles hematológicos periódicos devem ser realizados em pacientes
recebendo primaquina, especialmente nos pacientes de maior risco.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

Primaquina é contra-indicada durante a gravidez, por risco de hemólise no
feto, deficiente em glicose-6-fosfato-desidrogenase.

Também é contra-indicada em crianças menores de 6 meses pelos mesmos
motivos e pelo risco de hipoplasia ou aplasia medular.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

• Anemia hemolítica aguda pode ocorrer com a administração de primaquina
a pacientes com deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase (G-6-PD). A
gravidade da anemia hemolítica depende da dose e do defeito genético
específico. Anemia hemolítica também pode ocorrer em pessoas com outras
hemoglobinopatias.

• Ocorrendo anemia hemolítica, a primaquina deve ser imediatamente
suspensa e os sinais precoces são escurecimento da urina, queda acentuada
da hemoglobina e da contagem de hemácias.

• Metahemoglobinemia ocorre ocasionalmente. Anemia leve, leucocitose e
leucopenia e agranulocitose também podem ocorrer.

Mais freqüentes                   Menos freqüentes                   Raros ou muito raros

SNC: cefaléia, interferência na acomodação visual, prurido

AC: hipertensão e arritmias

AD: náuseas, vômitos, dor gástrica

HEMAT: anemia hemolítica, metahemoglobinemia, leucopenia 
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• Quinacrine: aumento do potencial de toxicidade da primaquina.

SUPERDOSAGEM

Sintomas de superdosagem por primaquina incluem dor abdominal, vômitos,
distúrbios cardiovasculares e do sistema nervoso central, cianose,
metahemoglobinemia, leucocitose ou leucopenia e anemia. Em indivíduos
sensíveis, podem ocorrer granulocitopenia e anemia hemolítica aguda. A
hemólise aguda ocorre, mas o paciente pode ser recuperar completamente,
se a medicação for suspensa.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Primaquina é um agente antimalárico sintético, um derivado 8-aminoquinolina.

• Mecanismo de Ação:

O mecanismo exato de ação da primaquina não está estabelecido, mas
parece que a droga interfere com a função do DNA.

Resistência à primaquina tem sido verificada, geralmente induzida por
subdoses.

• Farmacocinética:

É bem absorvida pelo trato gastrointestinal; pico plasmático em 6 horas,
com grandes variações individuais, podendo ocorrer de 1 a 3 horas.
Metabolizada no fígado, excretada na urina; meia-vida de 3,7 a 9,6 horas.

PRIMAQUINA
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PROPRANOLOL

INDICAÇÕES

• Hipertensão arterial (HA)

• Pós-IAM (infarto agudo do
miocárdio)

•  Angina pectoris devido à
aterosclerose

• Arritmias supraventriculares
(fibrilação atrial, flutter atrial,
taquicardia paroxística supra-
ventricular)

• Arritmias ventriculares

• Hipertireoidismo

• Enxaqueca

• Tremor essencial

• Estenose subaórtica hipertrófica

• Comportamento agressivo

• Ansiedade

• Cardiomiopatia hipertrófica
obstrutiva

• Feocromocitoma

• Prolapso da valva mitral

• Outras indicações: priapismo
secundário ao uso crônico de
drogas antipsicóticas; mal de
Alzheimer; síndrome das per-

nas inquietas; esquizofrenia;
ascite; hipertensão portal

CONTRA-INDICAÇÕES

• Asma brônquica

• Choque cardiogênico

• Insuficiência cardíaca descompensada

• Bloqueio AV do 2º e 3º graus

• Bradicardia sinusal acentuada

POSOLOGIA

A dosagem de propranolol deve ser individualizada, uma vez que não há
correlação estabelecida entre a dose e os resultados terapêuticos obtidos
com os diversos pacientes e situações clínicas em que está indicado.

• Hipertensão arterial
— A dose inicial para o tratamento da hipertensão é de 40 mg de propranolol
duas vezes ao dia VO. Esta dose pode ser aumentada gradualmente a
intervalos de 3 a 7 dias, até atingir a resposta anti-hipertensiva desejada.

P
R

O
P
R

A
N

O
LO

L • A
N

T
I-H

IP
ERT

EN
SIV

O

Nome Genérico: cloridrato de propranolol,
Classe Química: bloqueador β-adrenérgico não seletivo
Classe Terapêutica: betabloqueador simples, anti-hipertensivo;
antianginoso; antienxaqueca; antiarrítmico (classe II); pós-infarto do miocárdio
Forma Farmacêutica e Apresentação: Propranolol 40 mg, em
envelope com 10 comprimidos, ou em blister com 10 ou 20 comprimidos.
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— A dosagem usual eficaz varia de 120 a 240 mg por dia. Muitos pacientes
necessitam de várias semanas de tratamento para alcançar a resposta
hipotensora plena, particularmente, quando se utiliza doses baixas no início
do tratamento. Embora o intervalo de 12 horas seja geralmente adequado,
alguns pacientes podem necessitar de intervalos de 8 horas entre as doses
para manter controle efetivo durante as 24 horas.
— De um modo geral, o ajuste da dose do anti-hipertensivo deve ser feito a
cada 1 – 2 meses (mais freqüentemente nos casos de maior risco), até se
atingir o controle ideal, o que pode demandar meses, quando se quer evitar
os efeitos adversos da droga.
— A meta de controle da hipertensão é de manter a pressão arterial sistólica
abaixo de 140 mmHg e a diastólica abaixo de 90 mmHg (se tolerados esses
níveis). Evidências demonstram que pacientes portadores de diabetes melito
e/ou insuficiência renal se beneficiam com níveis pressóricos mais baixos
(previne acidente vascular cerebral, preserva a função renal e previne ou
retarda a insuficiência cardíaca), preconizando-se, nestes casos, a meta
de pressão arterial abaixo de 130 mmHg para a pressão sistólica e 85 mmHg
para a diastólica.
— Uma vez estabilizado o nível pressórico desejado, as visitas para controle
poderão ser agendadas a intervalos maiores (3 a 6 meses).

• Angina Pectoris
No tratamento da angina pectoris a dose usual de propranolol é de 80 a 320
mg diárias, divididas em 2 a 4 doses. Durante tratamento de longo prazo o
paciente deve ser reavaliado periodicamente quanto à necessidade de
alteração da dose ou continuidade da terapêutica. Se houver necessidade
de interromper seu uso, deve ser feita redução gradativa ao longo de
algumas semanas, para evitar possibilidade de desencadeamento de IAM.

• Arritmias cardíacas
A dose usual de propranolol para tratamento de arritmias é de 10 a 30 mg a
intervalos de 6 – 8 horas.

• Estenose subaórtica hipertrófica
Indica-se a dose de 20 a 40 mg de propranolol a cada 6 – 8 horas.

• Feocromocitoma
Adultos devem receber 60 mg por dia em 2 ou 3 doses divididas, associado
com um agente bloqueador á-adrenérgico nos 3 dias que antecedem a
cirurgia. Nos casos inoperáveis, preconiza-se 30 mg/dia de propranolol em
doses divididas, em conjunto com um bloqueador α-adrenérgico.

• Enxaqueca
Na profilaxia da enxaqueca em adultos, utiliza-se propranolol na dosagem
inicial de 80 mg/dia, em doses divididas. Esta dosagem pode ser aumentada
gradativamente até atingir níveis ótimos de prevenção da enxaqueca,
geralmente 160 a 240 mg/dia. Caso não se observe resposta adequada
após 4 a 6 semanas com a dosagem máxima, deve-se interromper o
tratamento, tomando-se o cuidado de fazê-lo gradualmente ao longo de
algumas semanas.

PROPRANOLOL
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• Infarto agudo do miocárdio (IAM)
Quando não iniciado na fase aguda do IAM, deve-se instituir terapêutica de
longo prazo com β-bloqueador dentro de alguns dias após o evento. Para
redução da mortalidade pós-IAM o propranolol é utilizado na dosagem de
180 a 240 mg/dia em doses divididas, iniciando-se entre o 5º e o 21º dia
depois do IAM. Embora nos estudos clínicos publicados tenham sido
empregadas 3 a 4 doses diárias, há dados clínicos e farmacológicos
consideráveis demonstrando que o esquema de 2 doses é suficiente. Na
concomitância de angina e/ou hipertensão arterial podem ser necessárias
doses maiores. As evidências quanto a esta indicação dos b-bloqueadores,
apresentadas pelos estudos prospectivos de longa duração, mostram que
os resultados ótimos são obtidos quando a terapêutica é mantida pelo
menos por 1 a 3 anos após o IAM. Na ausência de contra-indicações ou
efeitos adversos, recomenda-se manter o tratamento por tempo indefinido.

• Tremor essencial
A dose inicial de propranolol para o controle do tremor em adultos é de 40
mg, 2 vezes ao dia. Essa dosagem deve ser individualizada, pois é grande a
variação das respostas ao tratamento. Os melhores resultados geralmente
são alcançados com a dose de 120 a 320 mg por dia, divididas em 3 vezes.
É importante salientar que raramente se consegue regressão completa
do tremor.
Alguns pacientes se beneficiam de tratamento intermitente, deixando para
usar o propranolol dentro de 1 a 3 horas antes de situações associadas com
o tremor, na dose de 80 a 120 mg.

• Pediatria
O propranolol não foi devidamente estudado quanto ao uso em crianças e
as dosagens baseadas por kg de peso devem servir apenas para o início de
tratamento, devendo ser ajustadas conforme critérios clínicos.
A dose usual é de 2 a 4 mg/kg/dia divididas a cada 12 horas. As doses podem
ser individualizadas, mas não devem ultrapassar 16 mg/kg/dia.
No tratamento da hipertensão na infância, o propranolol é usado na dose
inicial de 1 mg/kg/dia, dividido em 2 doses. Essa dose deve ser ajustada de
acordo com a resposta do indivíduo e as metas pressóricas estabelecidas,
podendo chegar no máximo a 16 mg/kg/dia.
Para o tratamento de taquiarritmias em recém-nascidos com tireotoxicose,
recomenda-se dose oral de 2 mg/kg de propranolol divididos em 2 a 4 vezes
ao dia.

PRECAUÇÕES

• Anestesias/cirurgias, devido a depressão miocárdica.
• Não suspender a droga de forma abrupta, pois pode provocar hipertensão
arterial e/ou angina/Infarto agudo do miocárdio (IAM) de rebote (quando
necessário, suspender gradativamente durante pelo menos 2 semanas).
• Insuficiência cardíaca congestiva
• Doença pulmonar obstrutiva crônica (bronquite crônica e enfisema)
• Diabetes melito
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PROPRANOLOL

• Hipertireoidismo/tireotoxicose (pois mascara os sintomas, além de
ocasionar aumento nas dosagens de T4 e rT3 e diminuição na de T3).
• Doença vascular periférica
• Fenômeno de Raynaud
• Uso de clonidina (suspender β-bloqueador semanas antes de iniciar clonidina)

• Pediatria
— Não há estudos suficientes que estabeleçam como seguro seu uso em
crianças. Deve-se atentar para a possibilidade dos mesmos efeitos adversos
observados em adultos.
— Há relato de que nos portadores de síndrome de Down a biodisponibilidade
do propranolol está aumentada.

• Geriatria
Nos indivíduos idosos deve-se ter a precaução de usar doses mais baixas
inicialmente, uma vez que há possibilidade de funções cardíaca, hepática e
renal diminuídas, ou concomitância de outras patologias, além do uso de
outras drogas que podem interagir negativamente.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

— Uso a longo prazo, durante a gestação, está associado ao retardo no
crescimento fetal (baixo peso), angústia respiratória e hipoglicemia ao nascer.

— Somente deve ser utilizada durante a gravidez quando os benefícios
suplantam os riscos potenciais para o feto.

— A droga é distribuída no leite materno, mas em baixas concentrações,
sendo compatível com a amamentação.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                   Menos freqüentes                   Raros ou muito raros

SNC: tontura, sonolência, letargia, fadiga, depressão, alucinações, insônia,
pesadelos, distúrbios da memória, distúrbios de comportamento

OONG: ressecamento e queimação dos olhos, distúrbios visuais, congestão
nasal, garganta irritada

AR: dispnéia, sibilância, broncoespasmo

AC: bradicardia, insuficiência cardíaca, hipotensão postural, extremidades
frias, BAV do 2º e 3º graus

AD: náuseas, vômitos, diarréia, boca seca, alteração das provas de função
hepática, colite isquêmica, trombose arterial mesentérica

AGU: disfunção sexual, impotência

HEMAT: agranulocitose, trombocitopenia

DERM: alopecia, prurido, exantema

Outros: hiperglicemia, hiperlipidemia (aumenta triglicérides, colesterol
total  e LDL; diminui HDL), diminui (mascara) a resposta à hipoglicemia
induzida pela insulina (exceto pela sudorese)
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 2-teofilina: aumenta a concentração desta; efeitos farmacodinâmicos
antagônicos.

• 3-anestésicos locais: aumenta os efeitos colaterais simpatomiméticos
dos anestésicos com epinefrina.

• 3-antiinflamatórios não esteróides: reduzem o efeito hipotensor do
propranolol.

• 3-bloqueadores adrenérgicos ααααα-1: pontecializa o efeito “primeira dose”
destes (queda acentuada da pressão arterial ao iniciar o tratamento).

• 3-amiodarona: bradicardia, parada cardíaca, arritmias ventriculares
no início do β-bloqueador.

• 3-barbitúricos/rifampicina: reduzem a concentração do propranolol.

• 3-bloqueadores dos canais de cálcio: aumentam as concentrações do
propranolol; aumenta a biodisponibilidade da nifedipino.

• 3-βββββ-agonistas: antagonismo dos efeitos broncodilatadores.

• 3-clorpromazina: efeitos hipotensores aditivos e convulsões tipo grande-
mal; diminui a depuração do propranolol aumentando sua biodisponibilidade.

• 3-cimetidina: aumenta as concentrações do propranolol.

• 3-clonidina: exacerbação da hipertensão após suspensão da clonidina.

• 3-cocaína: potenciação do vasoespasmo coronariano induzido pela cocaína.

• 3-contraste radiológico: aumento do risco de anafilaxia.

• 3-digitálicos: aumenta as concentrações da digoxina, prolongamento
adicional da condução AV.

• 3-epinefrina: aumenta a resposta pressórica à epinefrina.

• 3-ergotamina/di-hidroergotamina: pode ocasionar vasoconstrição
excessiva.

• 3-fenilefrina: predisposição para episódios hipertensivos agudos.

• 3-flecainide: aumenta a concentração de ambas; efeito inotrópico
negativo aumentado.

• 3-fluoxetina: aumenta as concentrações do propranolol.

• 3-fluvoxamina: aumenta as concentrações do propranolol; aumento do
risco de bradicardia e hipotensão.

• 3-hidralazina: aumenta a biodisponibilidade do propranolol e por
conseguinte seus efeitos colaterais.

• 3-hidroclorotiazida: resposta hiperglicêmica aumentada.

• 3-lidocaína: concentração aumentada da lidocaína.

• 3-neostigmina/fisostigmina: bradicardia adicional.

• 3-neurolépticos: aumenta as concentrações de ambas as drogas.

• 3-propafenona: aumenta as concentrações do propranolol.

• 3-propoxifeno: aumenta as concentrações do propranolol.

• 3-quinidina: aumenta as concentrações do propranolol.

• 3-quinolonas: aumenta as concentrações do propranolol.

PROPRANOLOL
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SUPERDOSAGEM

— As principais manifestações da intoxicação por propranolol são bradicardia
e hipotensão grave (que pode resultar em cianose periférica). Há relatos
de perda da consciência e convulsões e ainda insuficiência cardíaca e
broncoespasmo. Embora a maior parte dos casos evolua para recuperação,
alguns foram graves o suficiente para levar a óbito.

— O tratamento deve consistir de medidas de suporte, esvaziamento do
estômago em casos de intoxicação aguda (tomando-se o cuidado necessário
quando se tratar de paciente comatoso, ou sem reflexo de defesa das vias
aéreas).

— Se houver bradicardia sintomática pode-se usar a atropina EV; se persistir,
usar isoproterenol EV (cautelosamente). Nos casos refratários de
bradiarritmia, considerar uso de marcapasso transvenoso.

— Para hipotensão grave usar norepinefrina ou dopamina.

— Nos casos de insuficiência cardíaca: diurético e digitálico.

— Para broncoespasmo está indicado agonista β2-adrenérgico e/ou teofilina.

— Pode ser necessário uso de diazepam EV nos casos de convulsões.

— A hemodiálise não é eficaz na eliminação do propranolol nos casos de
intoxicação aguda.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:
Antagonista β-adrenérgico competitivo; produz respostas inotrópica e
cronotrópica negativas, retarda a condução do nó sinusal; diminui o consumo
de oxigênio pelo miocárdio; efeitos antiarrítmicos (classe II); antiagregante
plaquetário; diminui a viscosidade sangüínea; interrompe a liberação de
renina; diminui a liberação de neurotransmissores pré-sinápticos; não possui
atividade simpatomimética intrínseca nem de estabilização da membrana.

• Farmacocinética:
— Pico de ação: 60 a 90 minutos
— Meia-vida: 4 a 6 horas
— Metabolizado no fígado
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RANITIDINA
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A administração concomitante de
antiácidos deve ser considerada, ou
está indicada na maioria dos
pacientes em uso de ranitidina.

A eficácia da ranitidina no
tratamento da úlcera gástrica ou
duodenal parece ser similar à da

cimetidina. Ranitidina promove a
cura em 60 a 70% dos pacientes,
com 4 semanas de tratamento e até
80% com 6 semanas de tratamento.

O uso da ranitidina em tra-
tamento superior a 6 ou 8 semanas,
para úlcera, não está indicado.

CONTRA-INDICAÇÕES

Ver precauções

POSOLOGIA

Uso oral

• Úlcera gástrica ou duodenal:

— Adultos:150 mg duas vezes ao dia, ou 300 mg à noite, durante 4 a 8
semanas. Manutenção com 150 mg ao dia.

— Crianças entre 1 mês e 16 anos: 2 a 4 mg/kg duas vezes ao dia; máximo
de 300 mg.

• Condições hipersecretórias patológicas: 150 mg 2 vezes ao dia,
titulando-se a dosagem de acordo com a resposta do paciente e pelo tempo

Nome Genérico: cloridrato de ranitidina
Classe Química: inibidor dos receptores H2 da histamina
Classe Terapêutica: agente antiulceroso
Forma Farmacêutica e Apresentação: Ranitidina 300 mg, em blister
com 10 comprimidos revestidos

INDICAÇÕES

• Úlcera gástrica e duodenal

• Esofagite erosiva

• Refluxo gastroesofágico

• Síndrome de Zollinger-Ellison

• Mastocitose sistêmica, adenoma endócrino múltiplo, gastrite

• Outros usos: úlcera gástrica induzida por antiinflamatórios
não esteroidais, sangramento gastrointestinal superior

Ranitidina é usada sob a forma oral para tratamento de úlcera ativa do
estômago ou duodeno, refluxo gastroesofageano, esofagite erosiva
diagnosticada endoscopicamente e como tratamento de manutenção de
úlcera gástrica ou duodenal. Também é utilizada nas condições
hipersecretórias gastrointestinais e como terapêutica de manutenção para
prevenir recorrência de esofagite erosiva.
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necessário. Doses até 6 g ao dia têm sido usadas em pacientes com doença
grave. Avaliar uso de via parenteral.

• Refluxo gastroesofageano: 150 mg 2 vezes ao dia, para adultos; 5 a 10
mg/kg/dia, em 2 doses, para crianças entre 1 mês e 16 anos.

• Esofagite erosiva: 150 mg 4 vezes ao dia, para adultos; 5 a 10 mg/kg/dia
para crianças. Manutenção com 150 mg 2 vezes ao dia.

• Dosagem na insuficiência renal: Clearance da creatinina abaixo de 50
ml/min: 150 mg em 24 horas, via oral;

A hemodiálise reduz os níveis séricos de ranitidina, devendo a dosagem ser
ajustada e administrada ao final da diálise.

PRECAUÇÕES

• Doença renal
• Doença hepática

• A melhora sintomática com ranitidina não invalida o diagnóstico de doença
maligna, que deve ser pesquisada em pacientes selecionados.

• Estudos epidemiológicos indicam a associação de infecção gástrica com
H. pylori com a patogênese da úlcera gástrica, recomendando-se que todos
os pacientes com úlcera gástrica inicial ou recorrente, recebam tratamento
antiinfeccioso para o H. pylori.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria B” do FDA (vide pág. 10)

— Não há evidência de danos ao feto, quando ranitidina é usada durante a
gestação, mas os estudos ainda são inconclusivos.

— Ranitidina é excretada no leite de animais de laboratório; deve ser usada
com precaução durante a amamentação.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Os efeitos adversos da ranitidina são geralmente pouco freqüentes.

Menos freqüentes                   Raros ou muito raros

SNC: cefaléia, sonolência, insônia, vertigem, confusão mental, agitação,
depressão e alucinação podem ocorrer especialmente em pacientes
geriátricos debilitados, distúrbios motores involuntários
AC: bradicardia, taquicardia, bloqueio AV, extrassistolia
AD: náusea, vômitos, diarréia, constipação, pancreatite, hepatite,
aumento das transaminases
HEMAT: agranulocitose, trombocitopenia, leucopenia, granulocitopenia,
anemia aplástica, anemia hemolítica, pancitopenia, hipoplasia de medula
DERM: exantema cutâneo, reações de hipersensibilidade, com bronco-
espasmo, febre, exantema cutâneo e eosinofilia, febre
Outros:  Artralgia, mialgia, ataque agudo de porfiria em pacientes
portadores da doença, perda da libido e ginecomastia são muito raros
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3-cetoconazol, itraconazol: redução do efeito dos antifúngicos.

• 3–glipizida, gliburida, tolbutamida: aumento da absorção destes hipo-
glicemiantes, com risco potencial de hipoglicemia.

• 3–nifedipino, nitrendipina, nisoldipina: aumento das concentrações
destes bloqueadores de cálcio.

SUPERDOSAGEM

Experiência clínica limitada com intoxicação aguda por ranitidina.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

— Ranitidina é um antagonista dos receptores H2 da histamina.

— Ranitidina é 3 a 13 vezes mais potente em bases molares que a cimetidina
na inibição da secreção ácida estimulada.

— Após administração oral de 150 mg de ranitidina, 95% da secreção ácida
gástrica basal são inibidas em até 4 horas; 92% da secreção gástrica noturna
são inibidas em até 13 horas.

• Mecanismo de Ação:

Ranitidina inibe competitivamente a ação da histamina nos receptores H2

das células parietais, reduzindo a secreção ácida gástrica durante o dia e
em condições basais noturnas, mesmo quando estimulada por alimentos,
insulina, aminoácidos, histamina ou pentagastrina.

• Farmacocinética:

Ranitidina é rapidamente absorvida por via oral. Sofre intenso metabolismo
de primeira passagem. Biodisponibilidade de 50%; pico plasmático em 1 a 3
horas (0,25 hora IM); metabolizada no fígado, excretada na urina e na bile;
vida média de 2 a 2,5 horas.

Deve ser administrada com alimentos ou imediatamente após as refeições.

Os antiácidos podem bloquear os efeitos da ranitidina, mas podem ser
administrados em horários separados, pelo menos por 30 minutos.
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RETINOL (VITAMINA A)
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Outros usos:

• Abetalipoproteinemia
• Atresia biliar
• Colestase

INDICAÇÕES

• Deficiência de vitamina A

Deficiência de vitamina A

Vitamina A é usada para prevenir e tratar os sintomas da deficiência da
vitamina, tais como xeroftalmia e cegueira noturna. Pacientes com
xeroftalmia grave devem ser considerados em risco iminente de cegueira
irreversível pela ceratomalácia e devem ser tratados imediatamente.

Crianças alimentadas com leite
desnatado, fórmulas substitutivas
de leite, ou que vivem em regiões
onde a carência de vitamina A é
endêmica, devem receber suple-
mentação dessa vitamina. Situações
como, lactação e infecções podem
estar associadas a maiores neces-
sidades de vitamina.

Deficiência de vitamina A pode
ocorrer como resultado de trans-
porte ou armazenamento alterado
em pacientes com abetalipopro-
teinemia, deficiência protéica,
diabetes melito, hipertireoidismo,
febre, doenças hepáticas ou fibrose
cística com envolvimento hepático.

Crianças entre 6 meses e 2 anos,
com formas graves de sarampo podem
apresentar concentrações séricas
baixas de vitamina A, recebendo
muitas vezes complementação.

Em regiões onde a carência de
vitamina A é endêmica, as par-
turientes apresentam freqüente-
mente sintomas de deficiência, e
nestas o leite materno não contém
vitamina A suficiente para constituir
as reservas dessa vitamina nas
crianças em aleitamento exclusivo.
A deficiência de vitamina A está
relacionada a uma maior mortalidade
infantil, em torno de seis meses de
idade. Recomenda-se suplementação
de vitamina A à mãe no pós-parto
imediato, ainda na maternidade,
antes da alta hospitalar, com obje-
tivo de diminuição da mortalidade
infantil, e com benefício direto para
a saúde materna.

A segurança da administração de
vitamina A em crianças menores de
6 meses não está estabelecida.

Outros usos:

Vitamina A tem sido usada como screening teste de má-absorção de gordura.
Também pode ser útil na ceratose folicular (doença de Darer) e outras
doenças dermatológicas, como ictiose e psoríase. Outros retinóides, como
etretinato, isotretinoína já estão em uso em dermatologia.

Nome Genérico:  palmitato de retinol
Classe Química: vitamina lipossolúvel
Classe Terapêutica: vitamina
Forma Farmacêutica e Apresentação: Vitamina A (Retinol) 100.000 UI,
em frasco com 50, 70 ou 100 cápsulas gelatinosas moles; Vitamina A (Retinol)
200.000 UI, em frasco com 50, 70 ou 100 cápsulas gelatinosas moles
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O risco de hipervitaminose A
restringe o uso da vitamina A às
condições de deficiência e preven-
ção estabelecidas.

Embora tenha sido usada, não há
evidência de eficácia terapêutica da
vitamina A em situações como me-
norragia, oligospermia, úlcera gás-

trica, pitiríase rubra, síndrome de
Hurler (mucopolisacaridose), acne,
anosmia, queimaduras, prevenção de
infecção, rinite atrófica, cálculos
renais, hipertireoidismo, anemia,
surdez, queimadura solar, vaginite
atrófica, leucoplasia e doenças
degenerativas do sistema nervoso.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Hipervitaminose A
• Sensibilidade à vitamina
• Gravidez

POSOLOGIA

• Deficiência de Vitamina A

— Tratamento de xeroftalmia

. < 6 meses — Dose inicial: 50.000 UI

. 6 meses - 12 meses — Dose inicial: 100.000 UI

. > 12 meses e Adultos — Dose inicial: 200.000 UI

. 2o dia — repetir dose indicada para a idade

. No mínimo 2 semanas após dose inicial: repetir dose específica para idade

— Suplementação da dieta: (prevenção da deficiência)

Esquema de fornecimento de suplementos de vitamina A para
prevenir deficiência de vitamina A em crianças de 6 a 59 meses

            Idade                 Dose         Freqüência

  Crianças: 6-11 meses 100.000 UI (30 mg de retinol) Dose única a cada 4-6 meses

  Crianças: 12-59 meses  200.000 UI (60 mg de retinol) Dose única a cada 4-6 meses

Esquema para administração de grandes doses de suplementos
 de vitamina A a puérperas no pós–parto imediato (ainda na

maternidade, antes da alta hospitalar)

             Período                    Dose  Freqüência

Somente no pós–parto 200.000 UI (60 mg de retinol)   dose única
imediato, ainda na ma-
ternidade, antes da al-
ta hospitalar
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Suplementação com dose única de 200.000 UI, somente no pós-parto imedi-
ato, não apresenta nenhum risco para as mães que vivem em regiões onde
a carência de vitamina A é endêmica, sendo benéfico também para os bebês
que elas amamentam porque encontrarão uma quantidade maior de vitami-
na A no leite materno.

A dosagem de vitamina A para tratar a deficiência deve ser adequada para
repor o armazenamento tissular da vitamina. Os casos avançados de xe-
roftalmia respondem lentamente se danos irreversíveis ainda não ocorre-
ram. Outros sinais de deficiência da vitamina A respondem rapidamente e
se recuperam em poucos dias.

PRECAUÇÕES

• Doença hepática

• Alcoolismo

• A vitamina A se acumula no organismo e por isso não se deve ingerir
quantidades acima das necessárias.

• O excesso de vitamina A pode causar efeitos graves.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria X” do FDA (vide pág. 10)

— Vitamina A é teratogênica em animais. Malformações fetais, como defei-
tos do canal neural, em doses elevadas durante a gravidez sugerem terato-
genicidade em diversas espécies.

— Não há riscos para o lactente. A vitamina A não está contra–indicada na
lactação, pelo contrário, quando aplicada a dose preconizada de vitamina
A à mãe, o teor de vitamina A no leite materno aumenta significativamente,
não causando qualquer dano ao bebê.

— Optou-se no Brasil por suplementar a puérpera no pós–parto imediato,
ainda na maternidade e antes da alta hospitalar evitando-se assim a admi-
nistração durante a gravidez.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

As doses de vitamina A que não excedam as necessidades fisiológicas não
são geralmente tóxicas. Efeitos adversos ocorrem nos casos de hipervita-
minose (ver superdosagem - pág. 254).

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Drogas que afetam a absorção intestinal de vitamina A.
— Colestiramina: reduz a absorção da vitamina.
— Neomicina oral: reduz a absorção da vitamina.
— Óleo mineral: pode prejudicar a absorção da vitamina.
— Orlistat: pode provocar diminuição de absorção das vitaminas lipossolúveis
(A, D, E, K).
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Interações

• 3-retinóides: risco aumentado dos efeitos adversos da vitamina A.

• 3-warfarina: doses elevadas de vitamina A aumentam o efeito hipopro-
trombinêmico.

• 3-minociclina: a co-administração de minociclina e vitamina A pode
resultar em pseudotumor cerebral, com hipertensão craniana benigna.

SUPERDOSAGEM

A quantidade de vitamina A necessária para produzir hipervitaminose va-
ria, consideravelmente, em cada indivíduo. A administração crônica de
4.000 unidades/kg diariamente, durante 6 a 15 meses em adultos, ou de
18.500 UI/kg/dia de vitamina A miscível em água durante 1 a 3 meses em
crianças tem resultado em hipervitaminose.

Pacientes recebendo mais de 25.000 UI de vitamina A por dia, devem ser
supervisionados atentamente.

• Manifestações
— As manifestações precoces da hipervitaminose A incluem: fadiga, mal-
estar, letargia, irritabilidade, alterações psiquiátricas, anorexia, descon-
forto abdominal, náusea e vômitos, febre e sudorese. As crianças têm
dificuldade de ganhar peso, e os adultos podem perder peso.
— Fechamento prematuro das epífises, hiperosteose dolorosa dos ossos
longos, artralgia, mialgia, hipercalcemia e hipercalciúria têm sido relata-
dos. Aumento da pressão craniana, abaulamento de fontanelas, cefaléia,
papiledema, exoftalmo, vertigem e distúrbios visuais são sintomas e sinais
de comprometimento do sistema nervoso central.
— Pele e lábios secos, prurido, unhas quebradiças, alopecia, eritema, hiper-
pigmentação e descamação massiva também podem ocorrer.
— Podem ainda aparecer: hipomenorréia, hepatoesplenomegalia, cirrose,
icterícia, elevação de transaminases, dificuldade urinária, anemia, leuco-
penia, leucocitose e trombocitopenia.
— As concentrações plasmáticas da vitamina não guardam correlação com
a gravidade da intoxicação.

• Tratamento:
— O tratamento da hipervitaminose A consiste na suspensão da droga e
terapêutica de suporte. Os sintomas começam a desaparecer em poucos
dias, mas a recuperação completa pode demorar semanas ou meses. O uso
de vitamina E é controverso.

• Intoxicação aguda:
— A intoxicação aguda de vitamina A, por ingestão de doses elevadas, como
25.000 UI/kg provocam sinais em poucas horas, com vertigem, sonolência,
irritabilidade, delírio, vômitos, diarréia e coma. Aumento da pressão
craniana, abaulamento de fontanelas, papiledema, exoftalmia e distúrbios
visuais podem ocorrer.
— Os sintomas geralmente desaparecem em poucos dias após a ingestão.
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FARMACOLOGIA CLÍNICA

A vitamina A, lipossolúvel, está presente em alimentos sob diversas formas.
O retinol (vitamina A1) se encontra em ovos, leite integral, manteiga, car-
nes, óleos de peixes de água salgada. 3-desidrorretinol (vitamina A2) está
presente em peixes. Pigmentos carotenóides de provitamina A, como o
betacaroteno estão presentes em vegetais amarelos e frutas.

A vitamina A é utilizada clinicamente sob a forma de retinol (vitamina A
alcoólica) ou como ésteres de retinol, principalmente acetato e palmitato.

Na forma líquida a vitamina A é insolúvel em água e solúvel em álcool absoluto
e óleos vegetais. As preparações miscíveis em água, com agentes
solubilizantes, são também utilizadas em clínica.

Em pacientes com síndromes de má absorção com esteatorréia, vitamina A
deve ser administrada por via intramuscular.

Os seres humanos têm necessidade de vitamina A de fontes exógenas para
desenvolvimento e crescimento ósseo, para a visão, reprodução e integri-
dade das superfícies mucosas e epiteliais. Na retina, o retinol é convertido
à aldeído cis-retinal, que combina com opsina para formar rodopsina, o
pigmento visual.

A vitamina A age como co-fator em várias reações bioquímicas, incluindo a
síntese de mucopolissacarídeos, síntese de colesterol e metabolismo dos
hidroxiesteróides.

• Farmacocinética:

— Absorção rápida via oral em doses normais (incompleta em altas doses e
em má absorção de gorduras, baixa ingestão de proteínas e doenças hepá-
ticas pancreáticas).

— As preparações miscíveis em água têm absorção mais rápida que as
oleosas. Pico de concentrações séricas em 4 a 5 horas para as soluções
oleosas e 3 a 4 horas para as preparações em água. As concentrações
séricas normais de retinol variam de 300 a 700 ng/ml em adultos e 200 a
500 ng/ml em crianças.

— Armazenada no fígado, rins e gorduras.

— A liberação de retinol do fígado depende de proteínas e de zinco.

— Excreção através das fezes e da bile.
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Nome Genérico: ribavirina
Classe Química: análogo de nucleosídeo
Classe Terapêutica: antivirótico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Ribavirina 250 mg, em blister
com 10 cápsulas

INDICAÇÕES

• Tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite C em
associação com interferon.

Ribavirina é indicada para tratamento de pacientes com hepatite C crônica
não previamente tratados com outras drogas, ou para pacientes com
recaída da doença depois de resposta inicial com interferon alfa isoladamente.
A resposta terapêutica nestes casos tem sido em até 56%, com terapêutica
combinada.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Gravidez

• Insuficiência renal com clearance de creatinina < 50 ml/min.

• Hemoglobinopatias (exemplos: anemia falciforme e talassemia maior)

• Hepatites auto-imunes

POSOLOGIA

Para tratamento da hepatite C, a dose oral recomendada é de 1.000 mg por
dia, divididos em 2 doses para pacientes com peso <75Kg e 1.200 mg, em 2
tomadas diárias, para pacientes com peso >75Kg. Tem ocorrido recaída da
doença após suspensão do tratamento.

PRECAUÇÕES

• Ribavirina como monoterapia não está indicada para o tratamento de
hepatite crônica pelo vírus C.

• A principal reação adversa da ribavirina é a anemia hemolítica. Hemogramas
e hematócritos devem ser avaliados até a cada 4 semanas durante o
tratamento.

• Pacientes com cardiopatia importante ou instável não devem ser tratados
com ribavirina. Cardiopatas de longa data devem realizar ECG antes do
início do tratamento.

• O medicamento deve ser suspenso em caso de sinais clínicos e laboratoriais
de pancreatite.

• Efeitos teratogênicos, embriotóxicos e gonadotóxicos foram demonstra-
dos em roedores.
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• É recomendado um teste de gravidez negativo prévio ao início do trata-
mento.

• Os pacientes do sexo masculino em uso de ribavirina também devem usar
preservativos durante as relações sexuais e por até 6 meses após a sus-
pensão da droga.

• Todas as mulheres em uso do medicamento devem adotar métodos contra-
ceptivos seguros até por 6 meses após a suspensão da droga.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria X” do FDA (vide pág. 10)

— A ribavirina é mutagênica, teratogênica, embriotóxica, oncogênica e
gonadotóxica.

— É, portanto, contra-indicada durante a gestação e todas as mulheres em
uso do medicamento devem adotar métodos contraceptivos seguros até
por 6 meses após a suspensão da droga.

— A administração de ribavirina durante a lactação deverá ser submetida a
orientação e acompanhamento médico e ser avaliado o potencial de risco
para o lactente.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                   Menos freqüentes                    Raros ou muito raros

Estes dados são provenientes de estudos clínicos para tratamento de
hepatite C crônica com associação de ribavirina e interferon.

SNC: vertigem, insônia, depressão, ansiedade, labilidade emocional,
irritabilidade, agitação, alteração da concentração

AR: dispnéia, tosse, faringite, rinite, sinusite

AD: náuseas, anorexia, vômitos, dor abdominal, dispepsia, constipação,
hepatomegalia.

HEMAT: neutropenia, anemia, leucopenia, trombocitopenia

DERM: alopecia, prurido, exantema, xerodermia

Endócrino: hipotireoidismo

SNA: fogacho, xerostomia, aumento da sudorese

Outros: pica, borramento visual, conjuntivite, fadiga ou astenia, cefaléia,
febre, precrodialgia, perda ponderal, mal-estar

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A ribavirina inibe a atividade da zidovudina e estavudina, in vitro. Deve–se
evitar o uso concomitante da ribavirina com didanosina, pelo potencial
aumento da toxicidade da última.

SUPERDOSAGEM

As informações sobre intoxicação aguda por ribavirina são limitadas. Reco-
menda-se tratamento clínico de suporte, com monitorização do paciente.
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FARMACOLOGIA CLÍNICA

A ribavirina é um nucleosídeo sintético análogo à guanosina, que apresenta
espectro de ação antiviral.

• Mecanismo de Ação:

Ribavirina é fosforilada dentro da célula por enzimas celulares do hospedei-
ro. Seu mecanismo de ação não está totalmente elucidado, mas parece
interferir com a síntese de guanosina trifosfato, inibindo o RNA mensageiro
viral e inibindo a polimerase de certos vírus RNA.

• Farmacocinética:

A ribavirina é absorvida por via oral, distribuindo-se pelo organismo e sofren-
do concentração nas hemácias. Atravessa pouco a barreira hematoencefá-
lica, sendo baixa sua concentração liquórica. Por via oral, é também baixa
sua concentração nas secreções respiratórias, sendo empregada sob a for-
ma de aerossol para o tratamento da infecção causada pelo vírus sincicial
respiratório. Eliminação renal. Após a suspensão do tratamento a meia-vida
da ribavirina é de aproximadamente 298 horas, ou 12 dias, o que provavel-
mente reflete a eliminação lenta a partir de compartimentos extra plasmáti-
cos. A recomendação para o uso de métodos anticoncepcionais 6 meses após
a suspensão do tratamento, se baseia na farmacocinética da droga.
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RIFAMPICINA (RMP)
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INDICAÇÕES

• Hanseníase
•  Tuberculose ativa

• Quimioprofilaxia de portadores
de meningococo e Haemophilus

influenzae b

• Hanseníase:
Tratamento dos casos multibacilares, casos paucibacilares e paucibacilares
com lesão única, em regimes de poliquimioterapia (PQT).

• Tuberculose:

A rifampicina  é indicada para o tratamento de todas as formas ativas da
doença, sempre em associação com outros tuberculostáticos. Consultar
também as Diretrizes brasileiras para tuberculose 2004, do II Consenso
Brasileiro de Tuberculose.

Rifampicina é usada para eliminar
o meningococo da nasofaringe de
portadores assintomáticos de
Neisseria meningitidis. Também é
usada como quimioprofilaxia em
contatos íntimos de indivíduos com
doença meningocócica invasiva,
quando o risco de infecção for alto.
É eficaz em 72 a 90% destas si-
tuações, não devendo ser usada
indiscriminadamente. Ceftriaxona e
ciprofloxacino, em doses únicas IM
e oral, respectivamente, são alter-
nativas nestes casos, com relatos
de maior eficácia, mas não são reco-
mendados em pessoas menores de
18 anos.

Rifampicina é também usada
como quimioprofilaxia nos contatos
de pacientes com infecção por
Haemophilus influenzae tipo b (Hib),
sendo considerada eficaz na erradi-
cação da bactéria na orofaringe de
portadores. Os contatos domicilia-
res não vacinados de um indivíduo
com infecção por Hib têm risco
aumentado de infecção se forem
menores de 4 anos. Este uso da
rifampicina está restrito aos
contatos domiciliares, não se
aplicando, por exemplo, aos
contatos em creches ou escolas, por
não haver evidência de eficácia
nessas situações.

• Outros usos da rifampicina:

Infecções causadas pelo complexo
Mycobacterium avium, como
alternativa à rifabutina e em
associação com claritromicina ou
azitromicina e etambutol.

Nome Genérico: rifampicina
Classe Química: derivado semi-sintético da rifamicina
Classe Terapêutica: antibiótico, tuberculostático, hansenostático
Forma Farmacêutica e Apresentação: Rifampicina 300 mg, envelope
com 10 cápsulas

Rifampicina é usada como agente
antiinfeccioso complementar no
tratamento de infecções graves,
como bacteremia, pneumonia e
meningite causadas por cepas de
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Streptococcus pneumoniae penici-
lina-resistentes, ou Staphylococcus

aureus e S. epidermidis meticilina-
resistentes. A rifampicina  não deve
ser empregada isoladamente nestes
casos, mas associada, por exemplo,
à cefalosporinas de terceira gera-
ção ou vancomicina.
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RIFAMPICINA

CONTRA-INDICAÇÕES

• Insuficiência hepática

• Hipersensibilidade conhecida às rifamicinas

POSOLOGIA

• Tratamento da Hanseníase:

— Adultos: 600 mg uma vez por mês, durante 6 meses, associada à dapsona
nos casos paucibacilares, e associada à dapsona e clofazimina nos casos
multibacilares, durante 12 meses. Nos pacientes paucibacilares com lesão
única, 600 mg de rifampicina  associados com ofloxacino e minociclina, em
uma única dose.

— Crianças entre 0 e 15 anos: 450 mg/dia nos casos paucibacilares e
multibacilares, e 300 mg como dose única para os pacientes paucibacilares
com lesão única.

Consultar também monografia da dapsona (pág.: 77).

· Tratamento da tuberculose ativa:

R= rifampicina
H= isoniazida
Z= pirazinamida

E= etambutol

Pacientes tratados pela primeira vez (esquema I) - 2RHZ/4RH:
— 0 a 9 anos de idade: usam as drogas separadamente; rifampicina em suspensão.
— Pacientes de 20 kg a 35 kg: dose total diária (300 mg rifampicina + 200 mg
isoniazida)
— Pacientes de 35 kg a 45 kg: dose total diária (450 mg rifampicina + 300 mg
isoniazida)
— Pacientes de peso maior que 45 kg: dose total diária (600 mg rifampicina + 400
mg isoniazida)

Duração do tratamento: 6 meses;
Nos 2 primeiros meses acrescenta-se pirazinamida conforme esquema:
— Pacientes de 20 kg a 35 kg: 1.000 mg/dia
— Pacientes de 35 kg a 45 kg: 1.500 mg/dia
— Pacientes de peso maior que 45 kg: 2.000 mg/dia

A rifampicina  é ainda utilizada
como terapêutica alternativa,
sempre associada a outros anti-
microbianos, em casos de bruce-
lose, infecção por Legionella

pneumophila, Bartonella henselae,

Rhodococcus equi, Ehrlichia
phagocytophili e Bacillus anthracis.
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• Pacientes que interromperam um tratamento (esquema IR) - 2RHZE/4RHE:

Esquema anterior acrescido de etambutol.

Nos 6 meses de tratamento acrescenta-se etambutol conforme esquema:

— Pacientes de 20 kg a 35 kg: 600 mg/dia

— Pacientes de 35 kg a 45 kg: 800 mg/dia

— Pacientes de peso maior que 45 kg: 1.200 mg/dia

• Pacientes com tuberculose meningoencefálica (esquema II) - 2RHZ/7RH:

Mesmo esquema I com duração de 9 meses.

— A utilização de associações fixas de 3 drogas, isoniazida + rifampicina +
pirazinamida, devem obedecer aos esquemas preconizados pela OMS ou
Ministério da Saúde.

• Profilaxia de infecção por Neisseria meningitidis:

— Adultos: 600 mg de 12 em 12 horas, durante 2 dias.
— Crianças acima de 1 mês: 10 mg/kg de 12/12 horas, durante 2 dias, dose
máxima de 600 mg.
— Crianças entre 0 e 1 mês: 5 mg/kg de 12/12 horas, durante 2 dias.

• Profilaxia de infecção por Haemophilus influenzae:

Rifampicina 20 mg/kg, dose máxima de 600 mg, diariamente durante 4 dias.

— As dosagens e esquemas de tratamento da tuberculose e hanseníase são
padronizadas pelo Ministério da Saúde e devem ser seguidos rigorosamente.

— Deve ser ingerida preferencialmente em jejum, ou 1 hora antes ou 2
horas após as refeições, em tomada única, com um copo cheio de água,
mesmo quando a apresentação for associada à isoniazida e pirazinamida.

PRECAUÇÕES

• Pacientes em uso de anticoagulantes devem ajustar as doses e controlar
o tempo de protrombina com maior freqüência.

• Os anticoncepcionais orais devem ser substituídos por outros métodos,
durante o uso de rifampicina.

• Os pacientes devem ser advertidos da coloração vermelho-amarronzada
ou vermelho-alaranjada dos líquidos orgânicos, como a urina, suor, lágrimas
e até das lentes de contato.

• Reações imunológicas graves, resultando em insuficiência renal,
hemólise e trombocitopenia podem ocorrer em pacientes que retomam o
tratamento após um período longo de abandono. Nestes casos raros, o
medicamento deve ser imediata e definitivamente suspenso.

• Monitoramento da função hepática, com determinação das transaminases
séricas, é recomendável durante o tratamento com este medicamento,
especialmente nos pacientes com doença hepática crônica pré-existente,
pacientes idosos, ou dependentes de álcool .

R
IFA

M
P
IC

IN
A • A

N
T

IIN
F
EC

C
IO

SO
 / T

U
B
ER

C
U

LO
ST

Á
T

IC
O

RIFAMPICINA

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17263



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico264

0+ –

RIFAMPICINA

A
N

T
IIN

F
EC

C
IO

SO
 /

 T
U

B
ER

C
U

LO
ST

Á
T

IC
O

 •
 R

IF
A

M
P
IC

IN
A

• Os pacientes devem ser alertados para evitar o uso de bebidas alcoólicas,
por risco de hepatite e para comunicar ao seu médico a ocorrência de fraqueza,
fadiga, perda de apetite, náuseas ou vômitos, escurecimento da urina.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

— Sempre que possível a rifampicina deve ser usada durante a gravidez
para tratamento da tuberculose e da hanseníase.

— A amamentação não deve ser suspensa.

— Vitamina K deve ser administrada ao recém-nascido pelo risco de
hemorragia pós-natal.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Rifampicina é bem tolerada pela maioria dos pacientes nas doses recomen-
dadas. Os efeitos adversos mais freqüentes são relacionados ao trato
gastrointestinal. Em poucos casos, estes sintomas podem se tornar graves
e insuportáveis.

Mais freqüentes                    Menos freqüentes                   Raros ou muito raros

SNC: cefaléia, sonolência, fadiga, ataxia, tontura, inabilidade para con-
centração, confusão mental, alterações do comportamento, psicose

AR: síndrome pseudogripal

AD: mal-estar epigástrico, queimação, náusea, vômitos, anorexia, flatu-
lência e diarréia, candidíase oral, elevação transitória de transaminases,
bilirrubina e fosfatase alcalina. icterícia (persistente com a suspensão da
droga), hepatite

AGU: nefrite intersticial

HEMAT: discrasias sangüíneas, trombocitopenia (geralmente nos esquemas
intermitentes), leucopenia, púrpura, anemia hemolítica, hemoglobinúria

DERM: dermatite alérgica, reações alérgicas, prurido, exantema cutâneo

Outros: coloração vermelho-amarronzada ou vermelho-alaranjada de se-
creções como suor, fezes, saliva, escarro, lágrima, urina, incluindo lentes
de contato, fraqueza muscular, miopatia, febre, dormência, dores muscu-
lares e articulares, distúrbios visuais, reações de hipersensibilidade ca-
racterizadas como: síndrome pseudogripal, febre, calafrios (geralmente
associados com doses altas em esquemas intermitentes), edema da face e
extremidades, hipotensão e choque, prurido, urticária, erupções acnei-
formes, exantema, necrólise epidérmica tóxica, vasculite, eosinofilia, der-
matite esfoliativa, conjuntivite exsudativa

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17264



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico265

RIFAMPICINA

R
IFA

M
P
IC

IN
A • A

N
T

IIN
F
EC

C
IO

SO
 / T

U
B
ER

C
U

LO
ST

Á
T

IC
O

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• A rifampicina acelera a biotransformação, diminuindo a concentração
sérica, reduzindo a eficácia e requerendo ajuste na dosagem de diversas
drogas metabolizadas no fígado, como:

3-anticoagulantes orais, anticoncepcionais orais, antifúngicos azóis (ceto-
conazol, fluconazol e outros) azatioprina, barbitúricos (fenitoína, fenobar-
bital), betabloqueadores (exceto nadalol), bloqueadores do canal de cálcio,
carbamazina, cimetidina, cloranfenicol, corticosteróides, dacarbazina, di-
azepam, digoxina, disopiramida, doxiciclina, fenitoína, haloperidol, nortrip-
tilina, quinidina, sulfoniluréias, tiroxina, trimetoprima, zidovudina.

Outras interações:
• 3-acetaminofeno (paracetamol): aumento dos efeitos tóxicos hepáticos
do paracetamol.
• 3-álcool: aumento dos efeitos hepatotóxicos.

• 2-ciclosporina, tacrolimus: redução das concentrações destas drogas,
com possibilidade de falha terapêutica.

• 3-etionamida: pode ter seus efeitos adversos aumentados pela rifampicina.

• 3-isoniazida: aumento do potencial hepatotóxico da isoniazida em paci-
entes com baixa acetilação e doença hepática pré-existente.

• 2-inibidores da protease: aumento do clearance e redução da eficácia
dos inibidores de protease.

SUPERDOSAGEM

— Os riscos maiores da superdosagem referem-se aos danos hepáticos.
Doses elevadas podem provocar depressão do sistema nervoso central.

— As manifestações clínicas gerais devem ser tratadas com as medidas de
suporte habituais.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

A rifampicina é um antibiótico semi-sintético, derivado da rifamicina, com
atividade bactericida e de amplo espectro. Inibe o crescimento da maioria
das bactérias gram-positivas e de numerosos microorganismos gram-nega-
tivos, como Escherichia coli, Pseudomonas, Proteus e Klebsiella. É alta-
mente ativa contra Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae. É
ativa in vitro contra o Mycobacterium tuberculosis em concentrações de
0,005 a 0,2 µg/ml em meios semi-sintéticos. É também ativa contra cepas
isoniazida-resistentes, e contra algumas micobactérias atípicas. Não há
resistência cruzada com outras drogas antimicobacterianas. É altamente
ativa contra o M. leprae.

• Mecanismo de Ação:

A rifampicina bloqueia a transcrição, inibindo a síntese de RNA. Inibe
especificamente a RNA-polimerase-DNA-dependente (DDRP) da bactéria
sensível, cessando a síntese de proteínas da célula bacteriana.
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• Farmacocinética:

Rifampicina é bem absorvida após administração oral, com melhor absorção
em jejum, e distribuída pelos fluidos e tecidos do corpo, inclusive ossos,
com biodisponibilidade próxima de 100%. Atravessa a barreira hema-
toencefálica e atinge boas concentrações em muitos órgãos e fluidos,
incluindo o líquido cefalorraquidiano, exsudato de cavernas e líquido pleural.
Meia-vida de 2,5 a 5 horas, mantendo concentrações terapeuticamente
ativas no sangue por 12 a 16 horas, sendo maior em pacientes com obstrução
biliar ou doença hepática. Cerca de 30% da dose oral é excretada na urina,
mas a principal via de excreção é a bile. Parte desta excreção é reabsorvida
pelo trato gastrointestinal. A droga pode conferir aos fluidos corporais cor
de vermelho-amarronzada ou vermelho-alaranjada. Atravessa a barreira
placentária, sendo secretada pelo leite materno. Não sofre acúmulo em
pacientes com insuficiência renal.
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SULFADIAZINA
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• Cancróide
• Tracoma

• Nocardiose

• Infecções do trato urinário
(cistites, pielonefrites) – des-
de que não haja obstrução do
trato urinário (deve-se dar

preferência às sulfonamidas
de maior solubilidade)

• Toxoplasmose e malária (em
associação com outras drogas)

• Profilaxia da febre reumática
em indivíduos alérgicos à
penicilina

CONTRA-INDICAÇÕES

• Indivíduos com hipersensibilidade às sulfonamidas.

• Crianças abaixo de 2 meses de idade (exceto no tratamento da
toxoplasmose congênita, em associação com a pirimetamina).

• Na fase final da gestação e no aleitamento, pois atravessa a barreira
placentária e é excretada no leite podendo causar kernicterus na criança.

POSOLOGIA

— Os adultos devem usar de 2 a 4 g, inicialmente, como dose de ataque,
seguida de 2 a 4 g por dia, divididas em 3 a 6 doses.

— Crianças acima de 2 meses podem receber dose de ataque de 75 mg/kg
ou 2 g/m², seguida de 150 mg/kg ou 4 g/m² diários, divididos a cada 4 – 6
horas. A dose pediátrica não pode ultrapassar 6 g.

• Portadores assintomáticos do meningococo

— No tratamento dos portadores sãos e na profilaxia da doença
meningocócica, quando o patógeno é sensível às sulfonamidas, os adultos
devem receber 1 g a cada 12 horas por 2 dias. Crianças entre 1 e 12 anos
devem receber 500 mg a cada 12 horas por 2 dias, e aquelas entre 2 meses
e 1 ano, 500 mg uma vez ao dia por 2 dias. O uso de sulfadiazina para este
fim foi substituído pela rifampicina, ou ciprofloxacino ou ceftriaxona devido
ao aparecimento de meningococos resistentes à sulfonamidas.

Nome Genérico: sulfadiazina
Classe Química: derivado da sulfonamida
Classe Terapêutica: antibiótico sistêmico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Sulfadiazina 500 mg, envelope
com 10 comprimidos

INDICAÇÕES

Assim como as demais sulfonamidas, a sulfadiazina está indi-
cada nas seguintes situações:
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• Toxoplasmose

— Muitos protocolos estabelecem que a pirimetamina em associação com a
sulfadiazina é o tratamento de escolha para toxoplasmose, mesmo em
pacientes imunodeprimidos.

— Quando usada em conjunto com a pirimetamina, a dose de sulfadiazina é
de 1 a 1,5 g de 6 em 6 horas em adultos e de 100 a 200 mg/kg/dia em
crianças. A duração do tratamento é de 3 a 6 semanas.

— Nos casos de toxoplasmose neonatal costuma-se recomendar tratamento
por 1 ano.

— Para prevenção a longo prazo da recorrência da toxoplasmose em
pacientes adultos portadores de AIDS, recomenda-se 0,5 a 1 g de sulfadiazina
a cada 6 horas, associada a pirimetamina (25 a 75 mg/dia) e ácido folínico
(10 a 25 mg/dia). O tratamento de manutenção deve ser suspenso se
contagem de CD4 > 200 durante pelo menos 6 meses após o fim do
tratamento, na ausência de sintomas.

— Nas crianças, esta profilaxia é feita com doses de 85 a 120 mg/kg/dia em
2 a 4 tomadas, associada a pirimetamina (1 mg/kg/dia — máximo de 25 mg
por dose) e ácido folínico (5 mg a cada 3 dias).

PRECAUÇÕES

• Durante aleitamento materno

• Anemia hemolítica por deficiência de G-6-PD (glicose-6-fosfato desidrogenase)

• Doença renal

• Doença hepática

• Discrasias sangüíneas

• Anemia megaloblástica por deficiência de acido fólico

• Porfiria

• Asma

• A sulfadiazina é administrada por via oral, sendo importante orientar aos
pacientes para ingerirem líquidos freqüentemente enquanto estiverem em
uso desta droga, para prevenir formação de cálculos urinários.

• Hemogramas de controle devem ser solicitados para pacientes em uso de
sulfadiazina.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

— Não foi estabelecido uso seguro durante a gravidez.

— Relatos de fenda palatina e outras más-formações ósseas em animais,
utilizando altas doses de sulfonamidas.

— Contra-indicada durante o período de amamentação, pois é excretada
no leite materno, e pode causar sérios danos à criança (kernicterus).
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EFEITOS ADVERSOS/REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                   Menos freqüentes                   Raros ou muito raros

SNC: cefaléia, febre, tontura, letargia

AD: anorexia, diarréia, náusea, vômitos, hepatite

AGU: cristalúria, gota, nefrite intersticial, necrose tubular

HEMAT: discrasias sangüíneas, hematúria

DERM: exantema, necrólise epidérmica tóxica, s. Stevens-Johnson

Outros: reação alérgica, prurido, fotossensibilidade, hipotireoidismo

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 2–anticoagulantes: a sulfadiazina aumenta os efeitos desses.
• 2–ciclosporina: a sulfadiazina diminui os efeitos dessa.

• 2–metotrexato: a sulfadiazina aumenta o efeito desse.

• 3–hidantoína: a sulfadiazina aumenta o efeito dessa.

• 3–metenamina: aumenta efeitos adversos da sulfadiazina e diminui os
efeitos desejados da metenamina.

• 3–PABA: a sulfadiazina diminui os efeitos dessa.

SUPERDOSAGEM

Provocar emese ou proceder lavagem gástrica. Monitorar função urinária
pelo risco de obstrução, devido à formação de cálculos. Pode ser retirada
através de diálise.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:

Inibe competitivamente a síntese do ácido fólico pelas bactérias;
bacteriostático.

• Farmacocinética:

— Pico de ação: 4 horas

— Meia-vida: 24 horas

— Sulfadiazina se distribui no líquor, onde atinge concentrações equivalentes
a até 60% daquela detectada no plasma. Excreção urinária.
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SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA
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INDICAÇÕES

• Infecções do trato urinário
causadas por patógenos
sensíveis: Escherichia coli,

Klebsiella sp., Enterobacter

sp., Morganella morganii,

Proteus mirabilis e Proteus

vulgaris

• Otite média aguda, por cepas
de Streptococcus pneumoniae

ou Haemophilus influenza, em
pediatria

• Bronquite crônica, agudiza-
da em adultos, causada por

Streptococcus pneumoniae

ou Haemophilus influenza

• Enterite por Shigella

• Pneumonia por Pneumocystis

carinii, e na profilaxia desta, em
pacientes imunodeprimidos
com risco de desenvolvê-la

• Diarréia do viajante causada
por cepa sensível de E.coli

• Outros usos: infecções por
Nocardia asteroides e Para-

coccidioides brasiliensis

CONTRA-INDICAÇÕES

• Crianças abaixo de 2 meses de idade

• Anemia megaloblástica devido a deficiência de ácido fólico

POSOLOGIA

• Adultos

— A dose usual para tratamento de infecções do trato urinário, otite média
aguda, shigelose e bronquite crônica agudizada é de SMX 800 mg + TMP 160
mg VO de 12 em 12 horas, por 10 a 14 dias (em cistites não complicadas, em
mulheres sem história pregressa de ITU, pode-se usar por 3 dias).

— Na diarréia do viajante, a dose é a mesma anterior, mas por 5 dias de
tratamento.

— Na pneumocistose usa-se a dose de SMX 75 a 100 mg/kg e TMP 15 a 20 mg/
kg (a dose é baseada no componente trimetoprima), dividida a cada 6–8
horas por 21 dias. Em caso de hipoxemia, corticosteróides devem ser
associados. O tratamento pode ser de apenas 14 dias, na doença leve e
com resposta rápida.

Nome Genérico: sulfametoxazol + trimetoprima
Classe Química: derivado da sulfonamida, antagonista dos folatos
Classe Terapêutica: antibiótico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Sulfametoxazol 400 mg +
Trimetoprima 80 mg, em envelope com 10 comprimidos
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— A profilaxia de pneumocistose está indicada, em caso de contagem de
CD4 < 200 células/mm3. A primeira escolha é SMX 800 mg + TMP 160 mg por
diária, ou SMX 400 mg + TMP 80 mg, diariamente. SMX 800 mg + TMP 160 mg,
3 vezes por semana, é esquema alternativo. A suspensão da profilaxia está
indicada se CD4 > 200, durante pelo menos 3 meses.

• Pediatria

— Crianças acima de 2 meses de idade com infecções do trato urinário,
otite média aguda ou shigelose, devem receber SMX 40 mg + TMP 8 mg/kg/
dia VO, divididas de 12 em 12 horas.

— Na pneumocistose a dose é de 15 a 20 mg/kg/dia (TMP) VO ou EV, divididas
a cada 6 horas durante 14 dias.

— Recomenda-se que todas as crianças nascidas de mães infectadas pelo
HIV, a partir de 6 semanas de idade, recebam profilaxia com sulfametoxazol
+ trimetoprima (SMX-TMP), até completar um ano, exceto se a infecção
pelo HIV puder ser afastada durante esse período. A dose preconizada é
SMX-TMP 750 mg/m2/dia 2 doses, 3 vezes na semana, em dias consecutivos.
Consultar o Guia de tratamento clínico da infecção pelo HIV em crianças, do
Ministério da Saúde. Ajuste da dose na insuficiência renal.

— Clearance de creatinina acima de 30 ml/min: não há necessidade de ajuste.

— Clearance de creatinina entre 15 e 30 ml/min: utilizar metade das doses
acima.

— Clearance de creatinina abaixo de 15 ml/min: não é recomendado usar a
droga.

PRECAUÇÕES

• Faringite estreptocócica; idosos em uso de diuréticos, insuficiência renal
e hepática, indivíduos com possível deficiência de ácido fólico (idosos,
alcoolistas crônicos, terapia anticonvulsivante, síndromes de má absorção,
desnutrição e deficiência de glocose-6-fosfato desidrogenase - G-6-PD).

• As sulfonamidas devem ser suspensas na presença de rash cutâneo ou
sinais de reação adversa. Embora pouco freqüente, rash cutâneo pode
preceder reações graves, como síndrome de Stevens-Johnson, necrólise
epidérmica tóxica, necrose hepática e acometimento hematológico. Sinais
clínicos como rash, faringite, palidez, febre, artralgia, púrpura e icterícia
podem ser indicativos precoces de uma reação adversa grave.

• Hemogramas de controle devem ser solicitados periodicamente para
pacientes em uso deste medicamento, e caso se note diminuição significativa
de qualquer contagem celular, a droga deve ser suspensa.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

— Não utilizar no período final da gravidez ou durante o parto pois pode
causar kernicterus no recém-nascido.

— A sulfametoxazol + trimetoprima está presente no leite materno e pode
causar kernicterus em lactantes.
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SULFAMETOXAZOL  +  TRIMETOPRIMA
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EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Mais freqüentes                     Menos freqüentes                     Raros ou muito raros

SNC: cefaléia, vertigem, fadiga, calafrios, ataxia, distúrbios do humor,
convulsões, meningite asséptica
AR: tosse, dispnéia
AD: dor abdominal, náusea, vômitos, anorexia, diarréia, estomatite, colite
pseudomembranosa, hepatite, pancreatite

AGU: cristalúria, nefrose tóxica, insuficiência renal
HEMAT: eosinofilia, agranulocitose, leucopenia, neutropenia, anemia
hemolítica, metahemoglobinemia
DERM: fotossensibilidade, dermatite, eritema, dor e inflamação no local da
injeção, exantema, síndrome de Stevens-Johnson

Outros: febre

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–dapsona: elevação das concentrações de dapsona e trimetoprima.
• 3–dissulfiram, metronidazol: sulfametoxazol-trimetoprima contém 10%
de etanol e pode causar reação tipo dissulfiram.
• 3–metotrexato: aumenta as concentrações do metotrexato e sua toxicidade.
• 3–anticoagulantes orais: aumentam a resposta hipoprotrombinêmica da
warfarina e possivelmente de outros anticoagulantes orais.
• 3–fenitoína: aumenta as concentrações da fenitoína.
• 3–hipoglicemiantes orais: aumentam a possibilidade de hipoglicemia.

SUPERDOSAGEM

— Na intoxicação aguda há relatos de ocorrência de náuseas, vômitos,
cefaléia, tontura, perda da consciência, febre, hematúria e cristalúria. Na
fase tardia, podem aparecer discrasias sangüíneas e icterícia. Medidas de
suporte devem ser instituídas.
— Nos casos crônicos predominam sinais de mielotoxicidade como
trombocitopenia, leucopenia e anemia megaloblástica.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de Ação:
— Sulfametoxazol inibe a síntese bacteriana do ácido di-hidrofólico pela
competição com o ácido para-aminobenzóico (PABA). Trimetoprima bloqueia
a produção do ácido tetra-hidrofólico a partir do ácido di-hidrofólico pela
ligação e inibição da enzima necessária, di-hidrofolato redutase. Portanto
a associação de sulfametoxazol + trimetoprima bloqueia 2 etapas
consecutivas da síntese de ácidos nucléicos e proteínas pelas bactérias.

• Farmacocinética:
— Pico de ação após administração via oral: 1 a 4 horas
— Meia-vida: sulfametoxazol – 10 a 12 horas; trimetoprima – 8 a 11 horas

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17273



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico274

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17274



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico275

SULFATO FERROSO
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Quando um diagnóstico da de-
ficiência de ferro for confirmado, a
causa deve ser identificada.

As preparações de ferro são usa-
das para prevenção e tratamento
da deficiência de ferro. O ferro não
corrige os distúrbios da hemoglobina
causados por condições que não
sejam a deficiência de ferro. Não
está indicado para anemias não
causadas por deficiência de ferro,
além de poder causar toxicidade por
ferro, ou distúrbios dos depósitos
de ferro, se usado nessas situações.

Assegurar a ingestão adequada
de ferro pela dieta é o meio principal
para prevenção primária da defi-
ciência de ferro em todos os grupos
etários, reservando-se a suplemen-
tação de ferro para indivíduos e
grupos de risco da deficiência e para
os que não têm dieta adequada.

A administração oral é a via de
escolha para tratamento da grande
maioria dos pacientes e para a
suplementação de ferro. Os sais de
ferro são os mais absorvidos e esta
absorção ocorre principalmente no
duodeno e jejuno proximal.

A anemia por deficiência de fer-
ro pode resultar em considerável
morbidade em crianças pequenas.
Em crianças até 5 anos de idade, a
anemia por deficiência de ferro
resulta em retardo no desen-
volvimento e distúrbios do com-
portamento, por exemplo, di-
minuição da atividade motora, da
interação social e da atenção
para as tarefas. Estas conse-
qüências podem persistir se não
houver reposição de ferro e com o
tempo podem não ser totalmente
reversíveis.

Nome Genérico: sulfato ferroso
Classe Química: preparação de ferro
Classe Terapêutica: antianêmico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Sulfato ferroso correspondente
a 40 mg de ferro elementar, em blister com 10 comprimidos revestidos

INDICAÇÕES

• Anemia por deficiência de ferro

A única indicação para uso clínico de sais de ferro é no tratamento ou
prevenção da anemia por deficiência de ferro.

• Deficiência de ferro
  A deficiência de ferro é a deficiência nutricional mais comum. Pode
resultar de:
— necessidades aumentadas, como na infância, especialmente nos
prematuros, no período de rápido crescimento das crianças, durante a
gravidez e lactação
— absorção inadequada, por gastrectomia ou doença intestinal como
acloridria e doença celíaca
— perda sangüínea, por menstruação, por espoliação de parasitoses
intestinais, por sangramento oculto nas fases iniciais de câncer
gastrointestinal
— ingestão inadequada, em estados de desnutrição crônica
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A deficiência de ferro também pode
aumentar os riscos de toxicidade pelo
chumbo em crianças por aumento da
absorção gastrointestinal de metais
pesados, incluindo o chumbo.

O leite materno tem a mais alta
percentagem de ferro biodisponível
(cerca de 50%) e associado com
alimentos enriquecidos de ferro
podem prover adequadamente as
necessidades de ferro da infância.
Entretanto, a biodisponibilidade
relativamente alta de ferro do leite
materno não compensa comple-
tamente o seu conteúdo relativa-
mente baixo de ferro. O leite
integral de vaca tem uma biodis-
ponibilidade de ferro de cerca de
10%, mas concentrações relativa-
mente baixas de ferro.

Embora os efeitos da amamen-
tação prolongada exclusiva no seio
ainda não sejam claros sobre a
situação de ferro no organismo,
alguns dados indicam que a ama-
mentação exclusiva no seio por mais
de 7 meses minimiza os riscos de
deficiência relativa de ferro nas
crianças que passem a receber
alimentos fortificados com ferro.
Por outro lado, a introdução do leite
integral de vaca antes de 1 ano de

idade aumenta o risco de deficiência
de ferro, se for a dieta principal.

Os riscos da deficiência de ferro
diminuem a partir dos 24 meses de
idade, com redução da velocidade de
crescimento e a dieta geralmente se
torna mais diversificada e as reservas
de ferro começam a se acumular.

Em adolescentes entre 12 e 18
anos, as necessidades de ferro e o
risco de deficiência aumentam por
causa do rápido crescimento. A
menstruação aumenta os riscos e a
anemia pode ocorrer em 10% ou mais
das mulheres por perdas de sangue
nos períodos menstruais.

Em adultos acima de 18 anos, os
efeitos da anemia por deficiência
de ferro podem ser menos aparentes
do que nas crianças, mas a anemia
pode se manifestar com redução da
capacidade física, letargia, disp-
néia. A pele, unhas e epitélios sofrem
alterações atróficas, como unhas
em forma de colher, estomatite
angular, fissura nos ângulos dos
lábios, glossite, alterações no esô-
fago e faringe com disfagia.

Peixe, carne, especialmente
fígado, cereais e pão fortificados
são as melhores fontes dietéticas
de ferro.
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SULFATO FERROSO

CONTRA-INDICAÇÕES

• Anemia hemolítica auto-imune
• Colite ulcerativa
• Doença de Crohn (enterite regional)
• Hemocromatose
• Hemossiderose

POSOLOGIA

• Tratamento da deficiência de ferro

— Adultos: 50 a 100 mg de sulfato ferroso (15,38 a 30,77 mg de ferro
elementar), 2 a 3 vezes ao dia, não devendo ultrapassar 200mg/dia de
sulfato ferroso (61,53 mg/dia de ferro elementar). Doses menores, de 60 a
120 mg de sulfato ferroso (18,46 a 36,92 mg de ferro elementar) ao dia,
podem ser usadas em casos de intolerância gástrica.

As dosagens são elevadas pela absorção incompleta e variável.
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— Crianças: 3 a 6 mg/kg de ferro elementar ao dia, em três doses divididas.

Pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise e
recebendo eritropoetina alfa: uso oral de 200 mg de sulfato ferroso
(61,53 mg de ferro elementar) para adultos e 2 a 3 mg de sulfato ferroso/kg
de peso corporal (0,61 a 0,92 mg/kg de peso corporal de ferro elementar)
para crianças em 2 a 3 doses divididas.

— Com as doses terapêuticas orais de sais de ferro, os sintomas da
deficiência geralmente melhoram em poucos dias, o pico de reticulócitos
ocorre em 5 a 10 dias e a concentração de hemoglobina aumenta depois de
2 a 4 semanas e geralmente atinge níveis normais em 2 meses, a não ser que
as perdas de sangue continuem.

— Como as reservas de ferro continuam baixas, a recorrência da anemia
pode ocorrer, se o tratamento for suspenso após cerca de 2 meses.

— Nos casos graves o tratamento deve continuar por 6 meses.

— Se não ocorrer resposta satisfatória depois de 3 semanas, alguns fatores
devem ser investigados, como adesão do paciente ao tratamento, perda
de sangue, complicações, ou diagnóstico incorreto.

• Prevenção da deficiência de ferro

— Durante a gravidez, as mulheres devem receber suplementação de ferro
suficiente para manter uma ingestão diária na dieta de 30 mg de ferro
elementar.

— Recém-nascidos normais a termo, não amamentados no peito, ou
parcialmente amamentados, devem receber suplementação de 1 mg de
ferro elementar/kg de peso corporal ao dia, durante todo o 1º ano de vida.

— Prematuros com baixo peso: suplementação de 2 a 4 mg de ferro
elementar/kg de peso corporal ao dia, com início pelo menos em dois meses,
mas de preferência no 1º mês.

— A suplementação de crianças normais ou de baixo peso não deve
ultrapassar 15 mg de ferro elementar ao dia.

— A anemia por deficiência de ferro, presumida ou confirmada, deve ser
tratada com ferro, de preferência com preparações orais para a maioria
dos pacientes.

— Entretanto, pacientes hemodializados com anemia pela insuficiência renal
crônica, recebendo eritropoetina alfa, podem ter uma resposta inadequada
ao ferro oral e podem necessitar administração parenteral (IV).

— As preparações orais de ferro devem ser tomadas entre as refeições, por
exemplo, 2 horas antes, ou 1 hora depois da alimentação, para maior
absorção, mas podem ser ingeridas com os alimentos, se necessário, para
minimizar os efeitos gastrointestinais.

— Doses menores e mais freqüentes e progressivas também podem ser
alternativas para melhorar a tolerância ao medicamento.
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— A dosagem das preparações orais de ferro é expressa em termos de ferro
elementar. O conteúdo de ferro elementar de várias preparações é
aproximado.

PRECAUÇÕES

• Doença hepática

• Úlcera péptica, gástrica ou duodenal

• Alcoolismo

• Insuficiência renal

• Administração de ferro por períodos maiores que 6 meses deve ser evitada,
exceto em pacientes com sangramento contínuo, menorragia ou gravidez
repetida.

• Ferro não deve ser usado para tratar anemias hemolíticas, por risco de
hemocromatose secundária, a não ser que coexista deficiência de ferro.

• Ferro não deve ser administrado a pacientes recebendo transfusões
repetidas de sangue, porque existe uma quantidade considerável de ferro
na hemoglobina das hemácias transfundidas.

• Ferro parenteral não deve ser administrado concomitantemente com
preparações orais.

• Pacientes com infecção por HIV que não têm anemia por deficiência de
ferro documentada, não devem receber suplementação, pela possibilidade
de maior risco de algumas infecções.

• A absorção oral é facilitada com o estômago vazio.

• Os pacientes devem ser avisados do sabor metálico.

• Os comprimidos devem ser guardados em recipientes herméticos, para
não ocorrer oxidação.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria A” do FDA (vide pág. 10)

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob
prescrição médica ou do cirurgião-dentista

Durante o primeiro e o segundo trimestre da gravidez, a anemia por
deficiência de ferro está associada com 2 vezes mais risco de parto
prematuro e com 3 vezes mais risco de recém-nascido com baixo peso.

O volume de sangue se expande 35% durante a gravidez, e o crescimento
do feto, placenta e outros tecidos maternos aumentam a necessidade de
ferro em 3 vezes durante o segundo e terceiro trimestre da gravidez.

A dificuldade de suplementação de ferro durante a gravidez, em todas as
mulheres, geralmente tem razão na falta de informação, esquemas
complicados de tratamento e efeitos adversos dos sais de ferro.
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EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

• Efeitos gastrointestinais

— Os efeitos gastrointestinais mais comuns dos sais de ferro (constipação,
diarréia, fezes escuras, náuseas e dor epigástrica) ocorrem em 5 a 20 %
dos pacientes. A intolerância é geralmente função da quantidade de ferro
elementar por dose administrada e por fatores psicológicos. Estes efeitos
podem desaparecer em poucos dias e, se persistirem, deve-se ajustar o
horário da administração, a dosagem e o número de tomadas.

— A menor incidência de efeitos indesejáveis das preparações especiais
(liberação lenta, desintegração entérica) geralmente está associada com
a menor absorção do ferro.

• Hemossiderose

— A administração em longo prazo de grandes quantidades de ferro, pode
causar hemossiderose, clinicamente semelhante a hemocromatose, condição
genética caracterizada por excessiva absorção de ferro, excesso de
armazenamento nos tecidos e dano tissular potencial.

— A sobrecarga de ferro é mais provável de ocorrer na administração
parenteral, nos pacientes recebendo preparações orais e parenterais, em
pacientes com hemoglobinopatias ou outras anemias refratárias,
erroneamente diagnosticadas como anemia por deficiência de ferro.

— A superdosagem de ferro está associada com o aumento na susceptibilidade
a certas infecções como por Vibrio vulnificus, Yersinia enterocolitica, ou Y.
pseudotuberculosis. A superdosagem também pode afetar adversamente o
prognóstico em pacientes com AIDS. Como não há mecanismo de excreção
de ferro, a remoção terapêutica por flebotomias repetidas ou administração
prolongada de deferroxamina são necessárias para prevenir ou reverter
dano tissular se ocorre hemossiderose.

• Outros efeitos adversos

— A administração de preparações de ferro a recém-nascidos prematuros
com concentração sérica de vitamina E baixa, pode causar hemólise
aumentada das células vermelhas e anemia hemolítica. Por isso, a deficiência
de vitamina E deve ser também corrigida. Como a vitamina E pode não ser
bem absorvida pelo trato gastrointestinal nessas crianças, e o ferro oral
pode reduzir a absorção da vitamina E, a administração intramuscular da
vitamina E deve ser conveniente.

Mais freqüentes                    Menos freqüentes                     Raros ou muito raros

AD: constipação, diarréia, náuseas, vômitos, desconforto, dor epigástrica,
pirose, escurecimento dos dentes, sangramento nas fezes, irritação da
garganta

AGU: urina escura
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–antiácidos: redução da absorção do ferro.

• 3–ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino: absorção reduzida pelo
ferro.

• 3-cloranfenicol: a resposta ao ferro pode ser retardada.

• 3–enalapril: reações sistêmicas após administração de ferro IV.

• 3–levodopa: absorção reduzida pelo ferro.

• 3–metildopa: absorção reduzida pelo ferro.

• 3–penicilamina: absorção reduzida pelo ferro.

• 3–tetraciclinas: absorção reduzida pelo ferro.

• 3–tiroxina: sulfato ferroso reduz os efeitos da tiroxina nos pacientes em
tratamento de hipotireoidismo, aumentando os sinais e sintomas de
hipotireoidismo.

• 3-vitamina C: aumento na absorção do ferro (as associações não são
justificadas).

• 3-vitamina E: absorção reduzida pelo ferro.

Fibras dietéticas, cereais, café e chá podem diminuir a absorção de sulfato
ferroso.

SUPERDOSAGEM

A dose aguda letal de ferro elementar em seres humanos é estimada em 180
a 300 mg/kg. No entanto, doses tão baixas como 30 mg/kg podem ser
tóxicas em alguns indivíduos, e a ingestão de 60 mg/kg resultou em morte.

A toxicidade aguda por superdosagem por ferro resulta da combinação de
efeitos corrosivos sobre a mucosa gastrointestinal e efeitos metabólicos e
hemodinâmicos causados pela presença excessiva do ferro elementar.

• Manifestações

A intoxicação por ferro tem 4 fases distintas: sinais e sintomas podem
ocorrer em 10 a 60 minutos ou apenas após várias horas. Na primeira fase,
6 a 8 horas após a ingestão, pode ocorrer irritação gastrointestinal aguda,
com dor epigástrica, náuseas, vômitos, diarréia, melena e hematêmese,
associados com sonolência, palidez, cianose, lassidão, convulsão, choque e
coma. Erosão local do estômago e intestino delgado pode ocorrer, resultando
em aumento da absorção do ferro. Se não ocorrer a morte na primeira fase,
um período transitório de recuperação aparente pode durar até 24 horas
após a ingestão (2ª. Fase). Alterações do sistema nervoso central, acidose
metabólica, disfunção ou necrose hepática, insuficiência renal e
sangramentos ocorrem durante a 3ª. fase, de 4 a 48 horas após a ingestão,
podendo progredir para colapso cardiovascular, coma e morte.
Manifestações tardias da intoxicação por ferro (4ª fase) ocorrem em 2 a 6
semanas após a superdosagem e incluem obstrução intestinal, estenose
pilórica, cirrose hepática.
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• Tratamento

— A gravidade da intoxicação aguda e o tratamento adequado devem ser
avaliados pelo estado clínico do paciente, quantidade estimada ingerida,
radiografia abdominal e determinação da concentração sérica de ferro e
capacidade de ligação do ferro. Paciente com vômitos, diarréia, leucocitose
(acima de 15.000/mm³), hiperglicemia (acima de 150 mg/dl) e radiografia
abdominal mostrando ferro em 6 horas após a ingestão, tem provavelmente
uma concentração sérica de ferro acima de 300 µg/dl e risco sério de
toxicidade.

— Se a ingestão excedeu 10 mg/kg nas 4 horas anteriores, o estômago deve
ser esvaziado imediatamente por indução emética (ipeca) ou por lavagem
gástrica com sonda grossa. Em caso de vômitos espontâneos não se deve
dar ipeca. A lavagem gástrica deve ser feita com água morna ou solução de
bicarbonato de sódio 1 a 5%.

— O emprego de deferroxamina para quelar o ferro no trato gastrointestinal,
não está claramente estabelecido.

— Lavagem gástrica total com cloreto de sódio e administração de catárticos
salinos devem ser considerados.

— Hemodiálise é de pouco valor.

— Com ingestão de doses potencialmente letais (180 a 300 mg/kg, ou mais de
ferro elementar) e concentrações séricas de ferro superiores a 400-500 µg/
dl, o paciente apresenta sintomas graves, como coma ou choque, a quelação
com deferroxamina deve ser iniciada, além das medidas gerais de suporte.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

O ferro é um elemento fundamental na síntese de hemoglobina. Na ausência
adequada de ferro as hemácias tornam-se pequenas e com hemoglobina
insuficiente, dando origem à anemia microcítica hipocrômica.

• Mecanismo de ação:

— O ferro forma o núcleo do anel heme, que combinado com cadeias
adequadas de globina, forma a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína
cuja estrutura permite as trocas de oxigênio, promovendo o mecanismo de
transporte de oxigênio do pulmão para os tecidos. Embora o ferro esteja
também presente em outras proteínas, como mioglobina e citocromo, a
maior parte está normalmente presente na hemoglobina. Assim, a anemia é
o sinal clínico mais importante na deficiência de ferro. Cerca de 70% do
ferro total do corpo está presente na forma de hemoglobina, nas células
vermelhas, e 10-20% na forma de depósito de ferro como ferritina e
hemossiderina, e 10% na mioglobina dos músculos e cerca de 1% restante é
distribuído em quantidades mínimas no citocromo e outras enzimas e como
transferrina. As mulheres na fase reprodutiva têm depósitos de ferro
menores que os homens, devido às perdas pela menstruação e gravidez.

— O ferro está disponível na dieta a partir de uma variedade de alimentos,
e especialmente abundante na proteína de carnes. Além disso, o ferro de
carnes pode ser absorvido de forma mais fácil e eficiente, pois o ferro na
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hemoglobina e mioglobina das carnes pode ser absorvido intacto como
hemin, a forma férrica do heme, sem que se tenha primeiramente de se
quebrar nos elementos ferro. O ferro em outros alimentos é fortemente
ligado aos fitatos ou outros agentes complexos e pode estar menos disponível
para absorção. O ferro não-heme em alimentos e o ferro de sais e complexos
inorgânicos deve ser convertido em íon ferroso antes que possa ser
absorvido pelas células da mucosa  intestinal. Esta absorção é diminuída
pela presença de quelatos ou agentes de formação de complexos no lúmen
intestinal e é aumentada na presença de ácido hidroclórico e vitamina C. A
ressecção gástrica diminui a absorção de ferro.

• Farmacocinética

— A absorção de complexos de ferro é influenciada por diversos fatores,
incluindo a forma com que é administrado, a dose, as reservas de ferro, o
grau de eritropoiese e a dieta. A biodisponibilidade oral do ferro pode
variar de menos de 1% a 50% e o principal fator controlando a absorção
gastrointestinal do ferro é a quantidade de ferro armazenado no corpo. A
absorção aumenta quando as reservas são baixas e diminui quando estas
reservas são suficientemente grandes.

— O aumento na produção de hemácias também pode estimular a absorção
gastrointestinal do ferro em muitas vezes. Aproximadamente 5 a 13% do
ferro da dieta são absorvidos nos indivíduos sadios, e cerca de 10 a 30% nos
indivíduos com deficiência de ferro. A composição da dieta também é
importante: o ferro heme, presente na carne, frango, peixe é absorvido 2
a 3 vezes mais facilmente que o ferro não-heme, presente nos alimentos
suplementados à base de  vegetais e ferro. A absorção pode ser reduzida
por polifenóis (em certos vegetais), tanino (por exemplo do chá), fitatos
(em farelos) e cálcio (em laticínios). A absorção aumenta durante a gravidez.

— O sulfato ferroso passa através das células da mucosa gastrointestinal
diretamente para o sangue e imediatamente ligado à transferrina.
Transferrina, uma beta1-globulina, transporta o ferro à medula óssea onde
é incorporada dentro da hemoglobina.

— A excreção do ferro é pequena e ocorre principalmente nas fezes.

— A média mensal de perda de ferro numa menstruação normal é de 12 a 30
mg, aumentando as necessidades em 0,3 a 0,5 mg por dia para compensar
estas perdas.
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SULFATO FERROSO (xarope)
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A única indicação para uso clínico
de sais de ferro é no tratamento ou
prevenção da anemia por defi-
ciência de ferro.

Quando um diagnóstico da defi-
ciência de ferro for confirmado, a
causa deve ser identificada.

O ferro não corrige os distúrbios
da hemoglobina causados por con-
dições que não sejam a deficiência
de ferro, não está indicado para
anemias não causadas por deficiên-
cia de ferro, além de poder causar
toxicidade por ferro, ou distúrbios
dos depósitos de ferro, se usado
nessas situações.

Assegurar a ingestão adequada
de ferro pela dieta é o meio principal
para prevenção primária da defi-
ciência de ferro em todos os grupos
etários, reservando-se a suplemen-
tação de ferro para indivíduos e
grupos de risco da deficiência e para

os que não têm dieta adequada.
A administração oral é a via de

escolha para tratamento da grande
maioria dos pacientes e para a
suplementação de ferro. Os sais de
ferro são os mais absorvidos e esta
absorção ocorre principalmente no
duodeno e jejuno proximal.

A anemia por deficiência de ferro
pode resultar em considerável
morbidade em crianças pequenas. Em
crianças até 5 anos de idade a anemia
por deficiência de ferro resulta em
retardo no desenvolvimento e distúr-
bios do comportamento, por exemplo,
diminuição da atividade motora, da
interação social e da atenção para
as tarefas. Estas conseqüências po-
dem persistir se não houver reposi-
ção de ferro e com o tempo podem
não ser totalmente reversíveis.

A deficiência de ferro também
pode aumentar os riscos de toxici-

Nome Genérico: sulfato ferroso
Classe Química: preparação de ferro
Classe Terapêutica: antianêmico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Sulfato ferroso correspondente
5 mg de ferro elementar/ml, em frasco de vidro âmbar contendo 60 ml ou 120
ml de xarope + copo medida

INDICAÇÕES

• Prevenção da anemia por deficiência de ferro (ferropriva) em
crianças de 6 a 18 meses de idade, gestantes e lactantes.

A anemia ferropriva é a deficiência nutricional mais comum. Pode resultar de:

• necessidades aumentadas de ferro, como na infância, especialmente nos
prematuros, no período de rápido crescimento das crianças, durante a
gravidez e lactação

• absorção inadequada, por gastrectomia ou doença intestinal, como
acloridria e doença celíaca

• perda sangüínea por menstruação ou espoliação de parasitoses intestinais

• ingestão inadequada de ferro na dieta

• Anemia por deficiência de ferro
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dade pelo chumbo em crianças por
aumento da absorção gastroin-
testinal de metais pesados, incluindo
o chumbo.

O leite materno tem a mais alta
percentagem de ferro biodisponível
(cerca de 50%), e associado com
alimentos enriquecidos de ferro
pode prover adequadamente as
necessidades de ferro da infância.
Entretanto, a biodisponibilidade
relativamente alta de ferro do leite
materno não compensa comple-
tamente o seu conteúdo relati-
vamente baixo de ferro. O leite
integral de vaca tem uma biodispo-
nibilidade de ferro de cerca de 10%,
mas concentrações relativamente
baixas de ferro.

Embora os efeitos da amamen-
tação prolongada exclusiva no seio
ainda não sejam claros sobre a
situação de ferro no organismo,
alguns dados indicam que a ama-
mentação exclusiva no seio por mais
de 7 meses minimiza os riscos de
deficiência relativa de ferro nas
crianças que passem a receber
alimentos fortificados com ferro.
Por outro lado, a introdução do leite
integral de vaca antes de 1 ano de
idade aumenta o risco de deficiência

de ferro, se for a dieta principal.
Os riscos da deficiência de ferro

diminuem a partir dos 24 meses de
idade, com redução da velocidade
de crescimento e a dieta geralmente
se torna mais diversificada e as
reservas de ferro começam a se
acumular.

Em adolescentes entre 12 e 18
anos, as necessidades de ferro e o
risco de deficiência aumentam por
causa do rápido crescimento. A
menstruação aumenta os riscos e a
anemia pode ocorrer em 10% ou mais
das mulheres por perdas de sangue
nos períodos menstruais.

Em adultos acima de 18 anos os
efeitos da anemia por deficiência de
ferro podem ser menos aparentes do
que nas crianças, mas a anemia pode
se manifestar com redução da
capacidade física, letargia, dispnéia.
A pele, unhas e epitélios sofrem
alterações atróficas, como unhas em
forma de colher, estomatite angular,
fissura nos ângulos dos lábios,
glossite, alterações no esôfago e
faringe com disfagia.

Peixe, carne, especialmente
fígado, cereais e pão fortificados
são as melhores fontes dietéticas
de ferro.
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CONTRA-INDICAÇÕES

• Anemia hemolítica auto-imune

• Colite ulcerativa

• Doença de Crohn (enterite regional)

• Hemocromatose

• Hemossiderose

POSOLOGIA

Prevenção da deficiência de ferro

— Crianças de 6 a 18 meses de idade: 5 ml (equivalente a 25 mg de ferro
elementar), uma vez por semana.

— Gestantes a partir da 20ª semana: 12 ml (equivalente a 60 mg de ferro
elementar), uma vez por dia, até o final da gestação.
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— Mulheres no período pós-parto, até o 3º mês: 12 ml (equivalente a 60
mg de ferro elementar), uma vez por dia.

— Recém-nascidos normais a termo não amamentados no peito ou
parcialmente amamentados devem merecer suplementação de 1 mg/kg ao
dia, durante todo o 1º ano de vida.

— Prematuros com baixo peso: suplementação de 2 a 4 mg/kg ao dia, com
início pelo menos em dois meses, mas de preferência no 1º mês.

— A suplementação de crianças normais ou de baixo peso não deve
ultrapassar 15 mg ao dia.

• Tratamento da deficiência de ferro

— Adultos: 50 a 100 mg de sulfato ferroso (15,38 a 30,77 mg de ferro
elementar), 2 a 3 vezes ao dia, não devendo ultrapassar 200mg/dia de
sulfato ferroso (61,53 mg/dia de ferro elementar). Doses menores, de 60 a
120 mg de sulfato ferroso (18,46 a 36,92 mg de ferro elementar) ao dia,
podem ser usadas em casos de intolerância gástrica.

As dosagens são elevadas pela absorção incompleta e variável.

— Crianças: 3 a 6 mg/kg de ferro elementar ao dia, em três doses divididas.

Pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise e recebendo
eritropoetina alfa: uso oral de 200 mg de sulfato ferroso (61,53 mg de ferro
elementar) para adultos e 2 a 3 mg de sulfato ferroso/kg de peso corporal
(0,61 a 0,92 mg/kg de peso corporal de ferro elementar) para crianças em
2 a 3 doses divididas.

— Com as doses terapêuticas orais de sais de ferro, os sintomas da
deficiência geralmente melhoram em poucos dias, o pico de reticulócitos
ocorre em 5 a 10 dias e a concentração de hemoglobina aumenta depois de
2 a 4 semanas e geralmente atinge níveis normais em 2 meses, a não ser que
as perdas de sangue continuem.

— Como as reservas de ferro continuam baixas, a recorrência da anemia
pode ocorrer se o tratamento for suspenso após cerca de 2 meses.

— Nos casos graves o tratamento deve continuar por 6 meses.

— Se não ocorrer resposta satisfatória depois de 3 semanas, alguns fatores
devem ser investigados, como adesão do paciente ao tratamento, perda
de sangue, complicações, ou diagnóstico incorreto.

— As preparações orais de ferro devem ser tomadas entre as refeições, por
exemplo, 2 horas antes, ou 1 hora depois da alimentação, para maior
absorção, mas podem ser ingeridas com os alimentos, se necessário, para
minimizar os efeitos gastrointestinais.

— Doses menores e mais freqüentes e progressivas também podem ser
alternativas para melhora na tolerância ao medicamento.

• Consulte também a monografia de sulfato ferroso comprimidos (pág.: 275).
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PRECAUÇÕES

• Doença hepática
• Úlcera péptica, gástrica ou duodenal
• Alcoolismo
• Insuficiência renal

• Administração de ferro por períodos maiores que 6 meses deve ser evitada,
exceto em pacientes com sangramento contínuo, menorragia, ou gravidez
repetida.
• Ferro não deve ser usado para tratar anemias hemolíticas, por risco de
hemocromatose secundária, a não ser que coexista deficiência de ferro.
• Ferro não deve ser administrado a pacientes recebendo transfusões
repetidas de sangue, porque existe uma quantidade considerável de ferro
na hemoglobina das hemácias transfundidas.
• A absorção oral é facilitada com o estômago vazio.
• Os pacientes devem ser avisados do sabor metálico.

“Atenção: este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser
usado com cautela em portadores de diabetes”.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria A” do FDA (vide pág. 10)

— Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob
prescrição médica ou do cirurgião-dentista. 
— Durante o primeiro e segundo trimestre da gravidez a anemia por
deficiência de ferro está associada com 2 vezes mais risco de parto
prematuro e com 3 vezes mais risco de recém-nascido com baixo peso.
O volume de sangue se expande 35% durante a gravidez e o crescimento do
feto, placenta e outros tecidos maternos aumentam a necessidade de ferro
em 3 vezes durante o segundo e terceiro trimestre da gravidez.
— A dificuldade de suplementação de ferro durante a gravidez em todas as
mulheres geralmente tem razoes na falta de informação, esquemas
complicados de tratamento e efeitos adversos dos sais de ferro.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

• Efeitos gastrointestinais

— Os efeitos gastrointestinais mais comuns dos sais de ferro (constipação,
diarréia, fezes escuras, náuseas e dor epigástrica) ocorrem em 5 a 20 %
dos pacientes. A intolerância é geralmente função da quantidade de ferro
elementar por dose administrada e por fatores psicológicos. Estes efeitos
podem desaparecer em poucos dias e, se persistirem, deve-se ajustar o
horário da administração, a dosagem e o número de tomadas.

— A menor incidência de efeitos indesejáveis das preparações especiais
(liberação lenta, desintegração entérica) geralmente está associada com
a menor absorção do ferro.

• Outros efeitos adversos

A administração de preparações de ferro a recém-nascidos prematuros
com concentração sérica de vitamina E baixa, pode causar hemólise

A
N

T
IA

N
ÊM

IC
O

 •
 S

U
LF

AT
O

 F
ER

R
O

SO
 X

A
R

O
P
E

SULFATO FERROSO XAROPE

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17286



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico287

SU
LFATO

 F
ER

R
O

SO
 X

A
R

O
P
E • A

N
T

IA
N

ÊM
IC

O

SULFATO FERROSO XAROPE

0+ –

aumentada das células vermelhas e anemia hemolítica. Por isso, a deficiência
de vitamina E deve ser também corrigida. Como a vitamina E pode não ser
bem absorvida pelo trato gastrointestinal nessas crianças e o ferro oral
pode reduzir a absorção da vitamina E, a administração intramuscular da
vitamina E deve ser conveniente.

Mais freqüentes                   Menos freqüentes                     Raros ou muito raros

AD: constipação, diarréia, náuseas, vômitos, desconforto, dor epigástrica,
pirose, escurecimento dos dentes, sangramento nas fezes, irritação da
garganta

AGU: urina escura

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3–antiácidos: redução da absorção do ferro.
• 3–ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino: absorção reduzida pelo
ferro.
• 3-cloranfenicol: a resposta ao ferro pode ser retardada.
• 3–enalapril: reações sistêmicas após administração de ferro IV.
• 3–levodopa: absorção reduzida pelo ferro.
• 3–metildopa: absorção reduzida pelo ferro.
• 3–penicilamina: absorção reduzida pelo ferro.
• 3–tetraciclinas: absorção reduzida pelo ferro.
• 3–tiroxina: sulfato ferroso reduz os efeitos da tiroxina nos pacientes em
tratamento de hipotireoidismo, aumentando os sinais e sintomas de
hipotireoidismo.
• 3-vitamina C: aumento na absorção do ferro (as associações não são
justificadas).
• 3-vitamina E: absorção reduzida pelo ferro.

Fibras dietéticas, cereais, café e chá podem diminuir a absorção de sulfato
ferroso.

SUPERDOSAGEM

— A dose aguda letal de ferro elementar em seres humanos é estimada em
180 a 300 mg/kg. No entanto, doses tão baixas como 30 mg/kg podem ser
tóxicas em alguns indivíduos e a ingestão de 60 mg/kg resultou em morte.
— A toxicidade aguda por superdosagem por ferro resulta da combinação de
efeitos corrosivos sobre a mucosa gastrointestinal e efeitos metabólicos e
hemodinâmicos causados pela presença excessiva do ferro elementar.

• Manifestações
— Compostos de ferro para uso oral podem causar sobrecarga crônica em
pacientes com anemia hemolítica, hemocromatose ou anemia sidero-
blástica refratária.
— As superdoses agudas são muito raras em adultos, mas atingem as crianças.
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As principais manifestações são náuseas, vômitos sanguinolentos, diarréia
profusa e sanguinolenta, hipotensão, insuficiência respiratória. A morte
pode ocorrer devido à necrose da mucosa gástrica ou hepática aguda, ou
ainda em decorrência a choque com insuficiência respiratória.

• Tratamento

— A gravidade da intoxicação aguda e o tratamento adequado devem ser
avaliados pelo estado clínico do paciente, quantidade estimada ingerida,
radiografia abdominal e determinação da concentração sérica de ferro e
capacidade de ligação do ferro.

— Se a ingestão excedeu 10 mg/kg nas 4 horas anteriores, o estômago deve
ser esvaziado imediatamente por lavagem gástrica, a qual deve ser feita
com água morna ou solução de bicarbonato de sódio 1 a 5%.

— O emprego de deferroxamina para quelar o ferro no trato gastrintestinal
não está claramente estabelecido.

Consulte também a monografia de sulfato ferroso comprimidos (pág.: 275).

FARMACOLOGIA CLÍNICA

O ferro é um elemento fundamental na síntese de hemoglobina. Na ausência
adequada de ferro as hemácias tornam-se pequenas e com hemoglobina
insuficiente, dando origem à anemia microcítica hipocrômica.

• Mecanismo de ação:
— O ferro forma o núcleo do anel heme, que combinado com cadeias
adequadas de globina, forma a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína
cuja estrutura permite as trocas de oxigênio, promovendo o mecanismo de
transporte de oxigênio do pulmão para os tecidos. Embora o ferro esteja
também presente em outras proteínas, como mioglobina e  citocromo, a
maior parte está normalmente presente na hemoglobina. Assim, a anemia é
o sinal clínico mais importante na deficiência de ferro. Cerca de 70% do
ferro total do corpo está presente na forma de hemoglobina, nas células
vermelhas, e 10-20% na forma de depósito de ferro como ferritina e
hemossiderina, e 10% na mioglobina dos músculos e cerca de 1% restante é
distribuído em quantidades mínimas no citocromo e outras enzimas e como
transferrina. As mulheres na fase reprodutiva têm depósitos de ferro
menores que os homens devido às perdas pela menstruação e gravidez.

— O ferro está disponível na dieta a partir de uma variedade de alimentos,
e especialmente abundante na proteína de carnes. Além disso, o ferro de
carnes pode ser absorvido de forma mais fácil e eficiente, pois o ferro na
hemoglobina e mioglobina das carnes pode ser absorvido intacto como
hemin, a forma férrica do heme, sem que se tenha primeiramente de se
quebrar nos elementos ferro. O ferro em outros alimentos é fortemente
ligado aos fitatos ou outros agentes complexos e pode estar menos disponível
para absorção. O ferro não-heme em alimentos e o ferro de sais e complexos
inorgânicos deve ser convertido em íon ferroso antes que possa ser
absorvido pelas células da mucosa  intestinal. Esta absorção é diminuída
pela presença de quelatos ou agentes de formação de complexos no lúmen
intestinal e é aumentada na presença de ácido hidroclórico e vitamina C. A
ressecção gástrica diminui a absorção de ferro.
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TETRACICLINA
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Nome Genérico: cloridrato de tetraciclina
Classe Química: tetraciclina
Classe Terapêutica: antibiótico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Tetraciclina 250 mg e 500 mg,
em blister de 10 cápsulas

INDICAÇÕES

• Tetraciclina é uma droga de escolha para tratamento de
infecções por Mycoplasma pneumoniae, clamídias, riquétsias
e algumas espiroquetas.

• É útil no tratamento da cólera, mas tem ocorrido resistência
em situações epidêmicas.

• Permanece efetiva na maioria das infecções por clamídia,
inclusive na transmissão sexual. Não tem sido mais utilizada
na doença gonocócica por causa da resistência.

• Em associação com aminoglicosídeos é indicada para
tularemia, praga e brucelose.

• É utilizada em algumas infecções por protozoários, como
Balantidium coli e ameba.

• Outros usos: acne, doença de Lyme, leptospirose e algumas
micobactérias não tuberculosas.

A tetraciclina é um antibiótico com ação bacteriostática agindo em muitas
bactérias gram-positivas e gram-negativas e inclusive a Chlamydia
trachomatis incluindo também aeróbios e anaeróbios, mas seu uso como
primeira escolha é raro.

Tem atividades em Streptococcus pyogenes, S. viridans, Bacillus anthracis,
Clostridium tetani, Listeria monocytogenes, Actinomyces israeli, Nocardia
asteroides. A maioria dos gonococos é sensível, mas não é usada como
droga única nas infecções gonocócicas. É muito ativa em bacilos gram-
negativos como Brucella, Helicobacter pylori, Pseudomonas mallei e Vibrio
cholerae. Também age em Mycoplasma pneumoniae, clamídias, riquétsias,
Treponema pallidum e leptospiras. Em concentrações mais altas age em
protozoários como Entamoeba hystolitica, Dientamoeba fragilis,
Balantidium coli e algumas cepas de Plasmodium falciparum.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Pacientes hipersensíveis às tetraciclinas.
• Gravidez em qualquer estágio, pois atravessa a placenta e age sobre os
tecidos ósseos, podendo retardar o crescimento fetal.
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— Em crianças de até 9 anos de idade pode provocar alteração permanente
da dentição.

— Em paciente com comprometimento da função renal o diminuição da dose
é recomendada, pela possibilidade de aumento dos níveis séricos da droga
e possível hepatotoxicidade.

POSOLOGIA

• Crianças com mais de 9 anos:
25 a 50 mg/kg de peso ao dia, divididas em 4 tomadas.

• Adultos:
1 a 2 g ao dia, divididas em 4 tomadas.
As doses devem ser dadas 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições.

— No tratamento da acne moderada ou grave, quando outras medidas
foram ineficazes, ou em associação com outros tratamentos, a tetraciclina
tem sido usada na doses de 500 mg, uma ou duas vezes ao dia, até a melhora
do quadro, mantendo-se uma dose de 250 mg ao dia durante vários meses.

— A tetraciclina pomada oftálmica tem sido utilizada para controle do
tracoma, com objetivo de diminuir a circulação do agente etiológico e
diminuir a freqüência de reinfecções.

Consultar monografia específica.

— Para tratamento de um caso individual de tracoma, a recomendação é de
se usar a tetraciclina por via oral (500 mg de 6 em 6 horas) ou derivado,
com opções pela doxiciclina (100 mg duas vezes ao dia, durante 3 semanas),
ou a azitromicina (10 mg/kg/dia uma vez ao dia, durante 3 dias).

PRECAUÇÕES

• Nos tratamentos prolongados deve-se avaliar periodicamente o sistema
hematopoiético, as funções renais e hepáticas.

• Não administrar a tetraciclina cápsula simultaneamente à ingestão de
leite, devido à sua inativação provocada pelos íons cálcio, nem com
medicamentos contendo cátions divalentes, como cálcio, ferro, magnésio,
além de alumínio.

• As superinfecções são mais comuns após uso prolongado. A droga deve ser
suspensa e instituída terapêutica adequada.

• Para pacientes com comprometimento da função renal ou hepática, as
doses usadas devem ser menores.

• O uso em pacientes em tratamento com anticoagulantes deve ser
cauteloso, porque as tetraciclinas deprimem a atividade protrombínica do
plasma.

• Uso pediátrico

Tetraciclina cápsula está contra-indicada na gravidez, em recém-nascidos
e em crianças até nove anos de idade.
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TETRACICLINA
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GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria D” do FDA (vide pág. 10)

A tetraciclina por via oral não deve ser usada durante a gravidez e lactação.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Tetraciclina modifica a flora normal do intestino, com supressão de coliformes
susceptíveis e supercrescimento de Pseudomonas, Proteus, estafilococos,
coliformes resistentes, Clostridium sp. e cândida. Isto pode resultar em
distúrbios intestinais, prurido anal, candidíase oral ou vaginal e enterocolite,
com choque e morte. Enterocolite pseudomembranosa associada com
Clostridium dificilis, deve ser tratada com metronidazol.

Mais freqüentes                   Menos freqüentes                     Raros ou muito raros

SNC: aumento da pressão liquórica em crianças constituindo o “pseudotumor
cerebral”.

AD: anorexia, pirose, náusea, vômitos, flatulência e diarréia. Este último
sintoma pode se dever ao supercrescimento do Clostridium difficile, uma
condição mais comum em idosos e debilitados. Outras manifestações incluem
secura da boca, estomatite, faringite, rouquidão, disfagia, escurecimento
ou descoloração da língua, prurido anal, colite pseudomembranosa.

TOXICIDADE HEPÁTICA: lesão hepática (particularmente com doses altas
em mulheres grávidas ou puérperas) e exacerbação de lesões hepáticas
preexistentes.

HEMAT: anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia, redução de
atividade da protrombina, eosinofilia.

AGU: balanço nitrogenado negativo e aumento dos níveis de uréia, que é
mais grave em indivíduos com disfunção renal preexistente.

OUTROS: febre medicamentosa, eritema, prurido, exacerbação do lúpus
eritematoso. Durante o uso prolongado de Tetraciclina as pessoas devem
ser aconselhadas a não se exporem ao sol, especialmente as de pele clara,
pelos riscos de fotossensibilidade.

OSSOS E DENTES: tetraciclina pode causar deformidade e inibição do
crescimento dos ossos no feto e em crianças abaixo de 8 anos. Pode provocar
descoloração ou escurecimento dos dentes.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 1-Acitretina e Isotretinoina não devem ser administrados simultaneamente
com tetraciclina devido à associação com hipertensão intracraniana
benigna.

• 2- Os contraceptivos orais podem ter sua eficácia diminuída durante o
tratamento com tetraciclina. Outro método contraceptivo deve ser
adotado.

• 2-Antiácidos e compostos de cálcio, ferro, alumínio e bicarbonato
prejudicam a absorção de tetraciclina.
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• 2- Metoxiflurano está associado a nefrotoxicidade quando usado com
tetraciclina.

• 3- Evitar o uso concomitante com antibióticos bactericidas, especialmente
penicilinas, que podem ter eficácia diminuída pela tetraciclina.

• 3- Digoxina pode ter ser níveis séricos elevados em 10% dos pacientes
quando usada concomitantemente com a tetraciclina.

SUPERDOSAGEM

Em casos de ingestão de quantidades exageradas aconselha-se o esvazia-
mento gástrico e as medidas de suporte clínico. Há indicação para diálise.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

• Mecanismo de ação:

Penetra no microorganismo em parte por difusão e em parte por um processo
de transporte ativo dependente de energia. As células susceptíveis
concentram a droga no seu interior. Dentro da célula a tetraciclina liga-se
à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, impedindo a adição de
aminoácidos no crescimento do peptídeo.

• Farmacocinética:

A absorção a partir do trato gastrointestinal é boa, mas pode ser afetada
pela presença de alimentos ou alguns medicamentos, contendo cátions
divalentes como Ca+2, Mg+2, Fe+2, além de Al+3 e em pH alcalino. Uma parte da
dose oral administrada permanece na luz do intestino, modifica a flora
intestinal e é excretada nas fezes. Uma dose oral de 500 mg a cada 6 horas
produz pico sangüíneo de 4 a 6 µg após 2 ou 3 horas. A concentração no
líquor é modesta. Atravessa a placenta, atingindo o feto e aparece no leite
materno. 40 a 80% ligam-se às proteínas. A meia-vida é de 4 a 6 horas. A
eliminação é predominantemente por via renal, mas também pela bile. A
concentração na bile excede a do plasma em até 10 vezes. Parte da droga
excretada pela bile é reabsorvida pelo intestino (circulação entero-
hepática) e contribui para a manutenção dos níveis séricos.

TETRACICLINA
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TETRACICLINA, pomada oftálmica
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A tetraciclina pomada oftálmica
tem sido utilizada para controle do
tracoma, utilizando-se esquemas de
tratamento em massa de toda uma
comunidade, para a população em
idade escolar, ou para famílias ou
grupos de famílias com objetivo de
diminuir a circulação do agente
etiológico e diminuir a freqüência
de reinfecções.

A conjuntivite de inclusão do
adulto, também denominada de
paratracoma, é uma doença
sexualmente transmissível, com
quadro clínico ocular de uma
conjuntivite folicular crônica.

Tetraciclina pomada oftálmica

está também indicada para tra-
tamento de outras conjuntivites e
blefarites bacterianas, ou na oftal-
mia neonatal por outros agentes
infecciosos, como Staphylococcus
sp, Streptococcus sp, Hemophilus
sp., embora o uso tópico de
antibióticos nestes casos seja
discutível e outros antibacterianos
possam ser usados.

Para recém-nascidos de mães com
infecção clinicamente aparente por
Neisseria gonorrhoeae, devem ser
tratadas por via intravenosa ou
intramuscular com antibioticote-
rapia adequada. Profilaxia tópica é
inadequada nesta situação.

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade

POSOLOGIA

• Tracoma:

— Tratamento contínuo: tetraciclina pomada oftálmica a 1%, aplicada 2 vezes
ao dia, durante 6 semanas. Reavaliar a prevalência da infecção novamente.

— Tratamento intermitente: 2 vezes ao dia, 5 dias ao mês, durante 6 meses;

— Tratamento intermitente alternativo: 1 vez ao dia, 10 dias por mês,
durante 6 meses.

Reavaliar a prevalência da infecção novamente.

Nome Genérico: tetraciclina, cloridrato
Classe Química: tetraciclinas
Classe Terapêutica: antibiótico
Forma Farmacêutica e Apresentação: Tetraciclina 1%, em bisnaga
com 3,5 g de pomada oftálmica

INDICAÇÕES

•  Tratamento e prevenção da conjuntivite por clamídia,
prevenindo seqüelas, incluindo a cegueira

•  Para profilaxia da conjuntivite neonatal por Neisseria

gonorrhoeae ou Chlamydia trachomatis

A conjuntivite por Chlamydia trachomatis é denominada de tracoma e
acomete crianças em idade pré-escolar e escolar. A transmissão se dá através
do contato da mão com o olho, ou através de moscas que se alimentam do
exsudato do olho de crianças com conjuntivite ativa.
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TETRACICLINA  (POMADA OFTÁLMICA)

— Em áreas onde a proporção de crianças com tracoma folicular for maior
ou igual a 20%, e/ou a proporção de tracoma intenso for maior ou igual a
5%, recomenda-se o tratamento em massa de toda a população, utilizando-
se a tetraciclina 1% tópica.

— Tratamento individual, familiar ou em massa, se a prevalência estiver
entre 5 a 20%.

— Tratamento individual se a prevalência estiver abaixo de 5%. Para trata-
mento de um caso individual de tracoma a recomendação é de se usar a
tetraciclina por via oral ou derivado, com opções pela doxiciclina 100 mg/
dia 2 vezes ao dia, durante 3 semanas (somente para maiores de 10 anos),
ou a azitromicina 20 mg/kg de peso, em dose única oral.

— A escolha do esquema de tratamento deve ser feita em função das
facilidades locais.

— Nos casos de hipersensibilidade à tetraciclina, ou na falta do medicamento,
pode ser utilizado colírio de sulfa, 4 vezes ao dia, durante 6 semanas.

— Pacientes com tracoma intenso e pacientes  que não respondem ao
tratamento tópico, devem receber antibióticos por via oral, com
alternativas de eritromicina, tetraciclina, doxaciclina, sulfa ou
azitromicina.

• Paratracoma:

— Tratamento do adulto e do parceiro sexual, tópico e sistêmico.

— Tetraciclina pomada oftálmica 1%, aplicada 2 vezes ao dia, no fundo de
saco inferior, durante o período mínimo de 2 semanas + tetraciclina 500 mg
por via oral, 2 vezes ao dia, durante 2 semanas. A tetraciclina oral pode ser
substituída por eritromicina na mesma dosagem ou doxiciclina 300 mg inici-
ais e 100 mg ao dia por 2 semanas.

PRECAUÇÕES

• O tratamento tópico é eficaz na cura da conjuntivite por Chlamydia
trachomatis, mas não elimina a bactéria, se presente no trato respirató-
rio, o que possibilita a reinfecção da conjuntiva.

• Nos casos de tratamento individual, recomenda-se o uso de tetraciclina
por via oral, ou substituto.

• Os esquemas de tratamento do tracoma usados numa comunidade ou
numa família devem incluir, necessariamente, as medidas de  promoção da
higiene pessoal e familiar, tais como o estímulo a manter limpo o rosto das
crianças, o destino adequado do lixo (o que contribuiria para diminuir a
concentração de moscas). Estas medidas podem ter um impacto significa-
tivo na redução da prevalência e gravidade dos casos.

• Prevenção da infecção e da reinfecção e medidas para detecção precoce
de casos, são igualmente importantes.
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TETRACICLINA  (POMADA OFTÁLMICA)

• Todos os casos de alterações das pálpebras (entrópio palpebral e triquíase
tracomatosa) deverão ser encaminhados para avaliação e cirurgia corretiva
das pálpebras.

• Todos os casos de opacidade corneana devem ser encaminhados a um
serviço de referência.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

A  tetraciclina por via oral não deve ser usada durante a gravidez e lacta-
ção, mas o uso tópico da tetraciclina oftálmica poderá ser adotado nas
indicações estabelecidas.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

Habitualmente não ocorrem reações adversas com o uso de tetraciclina
oftálmica nos esquemas preconizados. Em caso de uso oral associado, veri-
ficar os efeitos adversos da tetraciclina oral.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não relatadas com uso tópico.

SUPERDOSAGEM

Não relatada com uso tópico.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

A tetraciclina é um antibiótico com ação bacteriostática, agindo em muitas
bactérias gram-positivas e gram-negativas, inclusive a Chlamydia trachomatis.

• Mecanismo de Ação:
Penetra no microorganismo em parte por difusão, em parte por um proces-
so de transporte ativo dependente de energia. As células suscetíveis con-
centram a droga no seu interior. Dentro da célula, a tetraciclina liga-se à
subunidade 30S do ribossomo bacteriano, impedindo a adição de aminoáci-
dos no crescimento do peptídeo.

T
ET

R
A

C
IC

LIN
A (P

O
M

A
D

A O
F
T

Á
LM

IC
A

) • A
N

T
IIN

F
EC

C
IO

SO

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17295



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico296

Miolo Memento14X21_2006_4.PMD 29/6/2006, 15:17296



Farmanguinhos/Fiocruz Memento Terapêutico297

ZIDOVUDINA (AZT)
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É indicada ainda como agente
profilático, junto com outros anti-
retrovirais, nos casos de expo-
sição ocupacional ao HIV pelo
pessoal de saúde ou outros indi-
víduos. Consultar o Manual de con-

dutas em exposição ocupacional a

material biológico: hepatites e HIV,
do Ministério da Saúde.

Zidovudina geralmente é associa-
da a outro inibidor da transcriptase
reversa análogo de nucleosídeo,
geralmente didanosina ou lamivudi-
na, ou em associação com abacavir
e lamivudina, embora este esquema
seja considerado alternativo no
tratamento da infecção inicial.

A escolha do esquema terapêutico
e diretrizes gerais do tratamento
de pacientes com AIDS estão de-
terminadas nas Recomendações

para terapia anti-retroviral, do
Ministério da Saúde, que devem ser
consultadas.

Em alguns pacientes com infecção
avançada, pelo menos transitoria-
mente, a zidovudina pode reverter
parcialmente as disfunções neuroló-
gicas associadas com o HIV, como
demência e neuropatia periférica.
Estes efeitos parecem ser limitados
no tempo e diminuir com o prolon-
gamento da terapêutica.

CONTRA-INDICAÇÕES

Ver precauções - pág. 299.

Nome Genérico: zidovudina

Classe Química: análogo de nucleosídeo, inibidor da transcriptase reversa

Classe Terapêutica: anti-retroviral, antivirótico

Forma Farmacêutica e Apresentação:  Zidovudina 100 mg, frasco

com 90, 100 ou 180 cápsulas

INDICAÇÕES

• Tratamento da imunodeficiência humana causada por infecção
pelo HIV

• Prevenção da transmissão materno-fetal do HIV

• Profilaxia pós-exposição à infecção pelo HIV

Zidovudina é usada para tratamento da imunodeficiência humana causada
pela infecção pelo HIV, associada a outros anti-retrovirais. É utilizada em
adultos e crianças.

Zidovudina é também usada na infecção pelo HIV durante a gestação e para
prevenir a transmissão materno-fetal em esquemas que incluem o uso do
medicamento pela mãe antes e durante o parto e tratamento do neonato,
conforme as Recomendações para profilaxia da transmissão vertical do HIV

e terapia anti-retroviral em gestantes, do Ministério da Saúde.
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POSOLOGIA

• Tratamento da infecção pelo HIV

— Adultos e adolescentes: 600 mg por dia em doses divididas, 200 mg três
vezes ao dia, ou 300 mg duas vezes ao dia.

— Neonatos e crianças < 90 dias: 2 mg/kg VO 6 em 6 h ou 1,5 mg/kg IV 6 em 6 h

— Crianças: 90-180 mg/m2 8 em 8 h ou 135-270 mg/m2 12 em12 h
(dose máxima: 600 mg/dia)

Cálculo da superfície corporal (SC) em m2:

• Monitoramento e ajuste da dosagem

— Antes do início do tratamento deve-se fazer a contagem de células san-
güíneas, dosagem de hemoglobina e volume corpuscular, para se estabele-
cer um valor basal, repetindo-se com freqüência os exames durante o
tratamento (pelo menos a cada 2 semanas). Em pacientes sob controle,
estes exames podem ser realizados a cada 3 meses.

— Em pacientes que desenvolvem anemia ou neutropenia a dosagem de
zidovudina deve ser modificada. Em casos de anemia importante (hemoglo-
bina menor que 7,5 g/dl, ou redução maior que 25% do valor basal) e/ou
neutropenia importante (menos leucócitos que 750/mm3, ou redução maior
que 50% do valor basal), a zidovudina deve ser suspensa e só reiniciada com
evidência de recuperação medular. Medidas auxiliares, como eritropoeti-
na, podem ser necessárias.

• Prevenção da transmissão perinatal

— Esquema de 3 partes: 100 mg 5 vezes ao dia (ou 200 mg 3x/dia, ou 300
mg 2x/dia, esse esquema facilita a adesão terapêutica) para a gestan-
te, com início a partir da 14ª semana, até o trabalho de parto. Na
parturiente, zidovudina injetável deve ser administrada na dose única
de 2 mg/kg em uma hora, seguidos de 1 mg/kg a cada hora em infusão
venosa até que o cordão umbilical seja cortado. O neonato deve então
receber zidovudina oral, na dose de 2 mg/kg a cada 6 horas, com início
o mais cedo possível (entre 6 e 12 horas após o nascimento) e continuar
por 6 semanas. Essa recomendação se refere a todo tipo de parto,
incluindo cesárea eletiva, sendo que nessa se inicia a zidovudina IV 3
horas antes da intervenção cirúrgica.

Devem ser consultadas as Recomendações para profilaxia da transmissão
vertical do HIV e terapia anti-retroviral em gestantes, do Ministério da
Saúde.
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• Dosagem na insuficiência renal e hepática

Clearance de creatinina (ml/min): 10 - 50: 300 mg 2x/dia

       < 10: 300 mg 1x/dia

• Insuficiência hepática: 200 mg 2x/dia

Os esquemas de tratamento, associação entre as diferentes drogas,
esquemas posológicos, monitoramento dos marcadores de evolução da
doença e, ainda, alterações da terapêutica, bem como as ações envolvendo
diagnóstico e tratamento das infecções oportunísticas, constam de
diretrizes e recomendações do Ministério da Saúde, que devem ser
consultadas, como base de toda ação.

PRECAUÇÕES

• Doença hepática

• Doença renal

• Depressão da medula óssea

• Deficiência de vitamina B12

• Deficiência de folato

• Acidose lática (na ausência de hipoxemia) deve ser suspeitada toda vez
que o paciente apresentar taquipnéia, dispnéia ou redução do bicarbonato
sérico de forma não explicada.

• Nestes casos e quando for observado hepatomegalia, aumento de
transaminases, a medicação deve ser suspensa.

• A relação risco/benefício no uso da zidovudina deve ser cuidadosamente
avaliada na presença de depressão da medula óssea, deficiência de ácido
fólico ou de vitamina B12, de comprometimento hepático e de hipersensibi-
lidade à zidovudina. Os efeitos da mielodepressão podem originar maior
incidência de infecções microbianas, atraso na cicatrização e hemorragia
gengivais. Por isso, eventuais trabalhos odontológicos devem ser concluí-
dos, se possível, antes do início do tratamento ou adiados até que os
valores sangüíneos voltem ao normal.

• Os pacientes devem ser instruídos para a necessidade de uma correta
higiene bucal.

• Durante a terapêutica, recomenda-se monitorar os pacientes quanto a:

— Contagem de células sangüíneas: recomendam-se intervalos de 2 sema-
nas durante as 6 primeiras semanas de tratamento a fim de detectar ane-
mia ou granulocitopenia. Caso a zidovudina seja bem tolerada, o intervalo
pode ser aumentado para 4 semanas. Em pacientes assintomáticos ou com
sintomas iniciais, recomenda-se fazer as contagens semanalmente nos 3
primeiros meses e, posteriormente, a cada 3 meses, a menos que outras
razões justifiquem outra conduta. Uma queda nas concentrações de hemo-
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globina pode ocorrer a partir de 2 a 4 semanas após o início do tratamento
com acentuação da queda durante as primeiras 4 a 6 semanas. Granuloci-
topenia, em geral, ocorre após 6 a 8 semanas. Taxas de hemoglobina inferi-
ores a 7,5 g/dl ou contagens de granulócitos inferiores a 750/mm3 podem
exigir ajustes de dose, interrupção no uso da droga, transfusão de sangue
ou tratamento com eritropoetina nos pacientes com baixa eritropoetina
endógena. O tratamento com zidovudina  não deve ser reiniciado até que
a medula óssea demonstre recuperação. Caso esta se recupere após ajus-
te da dose, é válido aumentar a dose gradualmente na dependência das
contagens hematológicas e da tolerância do doente.

• Testes de função hepática devem ser feitos periodicamente. Alterações
da SGPT, SGOT e da bilirrubina sérica já foram relatadas na literatura, ainda
que reversíveis.

• Os pacientes sob tratamento com zidovudina devem ser acompanhados
clinicamente por médicos experientes no tratamento de moléstias associ-
adas ao HIV.

• A zidovudina não cura a infecção pelo HIV.

• Pacientes tratados com zidovudina podem continuar a desenvolver compli-
cações de AIDS, inclusive infecções oportunistas. O tratamento ou a preven-
ção destas infecções pode requerer o uso de outros antiinfecciosos.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “categoria C” do FDA (vide pág. 10)

— Zidovudina tem sido usada durante a gravidez, inclusive para se evitar a
transmissão vertical, mãe-filho. Zidovudina e seu metabólico atravessam a
placenta, mas a maioria dos clínicos não considera a gravidez como contra-
indicação ao uso de zidovudina.

— Não há evidência de que a zidovudina afete a fertilidade.

— Zidovudina é distribuída no leite materno, mas o potencial tóxico sobre o
lactente não é conhecido. A amamentação não é recomendada em pacien-
tes portadoras de HIV. Consultar as Recomendações para profilaxia da
transmissão vertical do HIV e terapia anti-retroviral em gestantes, do
Ministério da Saúde — CN–DST/AIDS 2004.

EFEITOS ADVERSOS / REAÇÕES COLATERAIS

— O principal efeito adverso da zidovudina é a toxicidade sobre a medula
óssea, resultando em anemia e/ou neutropenia graves, podendo requerer
transfusão de sangue, suspensão ou modificação da dosagem do medica-
mento em até 40% dos pacientes. Está geralmente relacionada a dosagem e
a duração do tratamento.

— Pacientes com concentrações séricas baixas de vitamina B12 ou folato
têm risco aumentado de desenvolver toxicidade hematológica.

— Granulocitopenia geralmente aparece depois de 4 a 6 semanas de trata-
mento e anemia mais cedo, em 2 a 4 semanas após o início do tratamento.

— Fatores de estimulação hematopoiética e eritropoetina recombinante
têm sido usados como auxiliares no tratamento desses efeitos sobre a
medula óssea.
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— A freqüência e a gravidade dos efeitos adversos associados com o uso de
zidovudina  em adultos são maiores em pacientes com doença avançada no
início do tratamento.

— Ainda não há evidência de que muitos dos sintomas e efeitos adversos
observados durante o uso de zidovudina  tenham efeito causal direto devi-
dos à zidovudina, podendo ser conseqüência das doenças intercorrentes
geralmente associadas à AIDS.

Mais freqüentes                   Menos freqüentes                    Raros ou muito raros

SNC: insônia, cefaléia intensa, mal-estar, agitação, sonolência, fadiga,
parestesia, tontura, convulsão, tremores, labilidade emocional, perda da
acuidade mental
AR: dispnéia, epistaxe, faringite, rinite, sinusite
AC: miocardiopatia
AD: náuseas, anorexia, constipação, diarréia, dispepsia, dor abdominal,
vômitos, disfagia, edema da língua, eructação, flatulência, ulcerações na
boca, hemorragia retal, alterações do paladar, icterícia, acidose lática,
hepatomegalia grave com esteatose, elevação das transaminases
AGU: Disúria, poliúria, aumento da freqüência urinária
HEMAT: anemia, leucopenia, neutropenia, alteração da contagem de pla-
quetas
DERM: pigmentação das unhas, reações de hipersensibilidade, com disp-
néia, febre, exantema
Outros: mialgia, miopatia

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• 3-ácido valpróico: aumenta a concentração sérica da zidovudina.
• 2-anfotericina B: aumenta o risco de toxicidade hematológica.
• 2-citostáticos: aumentam o risco de toxicidade hematológica.
• 2-dapsona: aumenta o risco de toxicidade hematológica.
• 3-doxorubicina: redução de seu efeito pela zidovudina.
• 1-ganciclovir: aumenta os efeitos adversos de ambas as drogas, com
riscos de toxicidade hematológica. Esta associação deve ser evitada.
• 2-flucitosina: aumenta o risco de toxicidade hematológica
• 3-interferon: aumenta as concentrações plasmáticas da zidovudina.
• 2-sulfadiazina: aumenta o risco de toxicidade hematológica.
• 3-sulfametoxazol trimetoprima: aumenta o risco de toxicidade
hematológica.
• 3-fluconazol: aumenta a concentração sérica da zidovudina.
• 3-paracetamol: aumenta a concentração sérica da zidovudina.
• 3-pirimetamina: aumenta o risco de toxicidade hematológica.
• 3-probenecida: aumenta os efeitos adversos da zidovudina.
• 3-ribavirina: redução do efeito da zidovudina.
• 3-rifampicina: reduz as concentrações plasmáticas da zidovudina.

Outros anti-retrovirais, como inibidores da protease e inibidores da trans-
criptase reversa análogos nucleosídeos parecem ter efeito sinergístico
com a zidovudina, e são usados associadamente com este objetivo.
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SUPERDOSAGEM

— Superdosagens de zidovudina já foram relatadas em adultos e crianças,
sem conseqüências fatais e com recuperação sem seqüelas.

— Os sintomas da superdosagem são vômitos e manifestações sobre o SNC,
como fadiga, cefaléia, tontura, letargia, confusão. Não foram verificados
efeitos persistentes sobre a medula óssea.

— O tratamento é de suporte e sintomático. Hemodiálise ou diálise perito-
neal são de pouco valor na eliminação da zidovudina, mas aumentam a
eliminação de seu principal metabólito.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Zidovudina é um agente anti-retroviral sintético, um análogo nucleosídeo
(timidina) inibidor da transcriptase reversa.

• Mecanismo de Ação:

— Para se tornar ativa a zidovudina requer fosforilação para a forma 5-
trifosfato. Depois de penetrar na célula por difusão passiva, a zidovudina
é fosforilada por 3 quinases celulares. O trifosfato é um inibidor competiti-
vo da transcriptase reversa, além de impedir o prosseguimento e conclu-
são da cadeia do DNA viral.

— Na célula, também existe DNA polimerase, mas esta é muito menos sus-
ceptível à competição pela zidovudina.

• Farmacocinética:

— É bem absorvida por via oral e distribuída para a maioria dos tecidos e
fluidos, incluindo o líquido cerebroespinhal, onde os níveis da droga são
aproximadamente 60% dos níveis séricos. Refeições com alto teor de gor-
duras reduzem a fração absorvida.

— Há um importante metabolismo “de primeira passagem” com a conversão
em um metabólito inativo, o que reduz a biodisponibilidade para aproxima-
damente 65%.

— A meia-vida plasmática é de apenas 1,1 hora, mas a meia-vida intracelular
é de 3,3 horas. O clearance da zidovudina é reduzido em 70% em pacientes
com cirrose, e em cerca de 50% em pacientes urêmicos, com necessidade
de ajustes nas doses em pacientes com disfunção renal ou hepática.

— Atravessa parcialmente a placenta. É metabolizada no fígado. A ligação
com proteína é em torno de 30%. A principal via de eliminação é renal, em
60% como glicuronídeo inerte e em 25% sob a forma inalterada.
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Este catálogo foi produzido no Rio de Janeiro pelo Depar-
tamento de Multimeios – CICT – Fiocruz e impresso na Grá-
fica Corbã. A composição empregou as tipologias Arial e
Trebuchet MS. O papel utilizado para miolo é o reciclato 75
g/m2. E, para a capa, Reciclato 240 g/m2.
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